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Sobre a Associação Educativa Evangélica e suas 
mantidas
A AEE como mantenedora de escolas, em diferentes níveis, tem marcado presença em diversas cidades do Estado de Goiás. 
Ainda, em 1947, o ano inicial da associação, a AEE assumiu a mantença do Colégio Couto Magalhães, em Anápolis, e do 
Colégio Álvaro de Melo, em Ceres; além do Educandário Nilza Risso, da Escola Luiz Fernandes Braga Júnior, do Normal 
Regional e do Sítio de Orientação Agrícola, em Cristianópolis. Exceto o Colégio Couto Magalhães e o Colégio Álvaro de Melo, 
os demais foram desativados ao longo do tempo. 
A primeira faculdade da AEE surgiu durante a década de 1960, no contexto da interiorização do desenvolvimento provocado 
pela transferência da capital federal para a região Centro-Oeste, e a partir da abertura propiciada pelo governo federal para o 
credenciamento de novas Instituições de Ensino Superior. Em 1961 foi autorizada a Faculdade de Filosofia Bernardo Sayão; 
em 1969, a Faculdade de Direito de Anápolis; em 1971, a Faculdade de Odontologia João Prudente; e em 1976, a Faculdade 
de Filosofia do Vale do São Patrício. Essas faculdades isoladas foram transformadas em Faculdades Integradas, por força de 
seu Regimento Unificado, em 1993. 
A partir da convicção da relevância da proposta educacional, fundamentada em valores cristãos, éticos e democráticos, as 
Faculdades Integradas da AEE foram credenciadas no ano de 2004 como Centro Universitário de Anápolis – 
UniEVANGÉLICA. A AEE é uma instituição seriamente comprometida com a sua missão e, em razão disso, tem 
frequentemente se expandido tanto na educação superior quanto na educação básica.  Em 2006, A  AEE adquiriu a 
Faculdade Raízes; em 2007 a Faculdade Evangélica de Goianésia; em 2015 a Faculdade de Ciências e Educação de 
Rubiataba, a Faculdade de Ceres e a Faculdade de Jaraguá, e, em 2017, inaugurou da Faculdade Evangélica de Senador 
Canedo. Na educação básica, em 2012, fundou o Colégio Couto Magalhães de Goianésia.

MISSÃO AEE:

Promover com excelência o conhecimento, por meio da educação em seus diferentes níveis, fundamentado em princípios 
cristãos, buscando a formação de cidadãos comprometidos com a verdade, a comunidade, o respeito, a transformação social 
e o desenvolvimento sustentável.

VISÃO AEE:

Ser identificada como uma Instituição Cristã de excelência, academicamente preparada, biblicamente fundamentada e 
globalmente comissionada.

VALORES AEE:

A crença em JESUS CRISTO é central para tudo que somos, pensamos e fazemos, permanecendo na verdade, atuando em 
comunidade e promovendo a transformação.

PRINCÍPIOS AEE:

Verdade, comunidade, equidade, sustentabilidade e transformação. 

A AEE tem como valores a competência, o profissionalismo e o trabalho participativo, norteando suas ações por princípios 
éticos, morais e cristãos, utilizando conceitos inovadores de gestão e adotando políticas institucionais modernas e eficazes 
na condução de seu projeto educacional, tais como:
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APRESENTAÇÃO
Com 72 anos de serviço, a Associação Educativa Evangélica (AEE) existe para promover com excelência o conhecimento, 
por meio da educação em seus diferentes níveis, fundamentado em princípios cristãos, buscando a formação de cidadãos 
comprometidos com a verdade, a comunidade, o respeito, a transformação social e o desenvolvimento sustentável. Para 
cumprir sua Missão, a AEE mantém um Centro Universitário, o maior do Estado de Goiás, seis Faculdades e três Colégios, 
que juntos somam quase 17 mil alunos de todas as idades, desde o Maternal ao Doutorado.  

O ano de 2018 foi marcado pela aprovação dos programas de Doutorado em Ciências Ambientais e de Mestrado em 
Odontologia, uma preparação para a transformação do Centro Universitário de Anápolis em Universidade, bem assim, a 
elaboração do novo Plano de Desenvolvimento Institucional. Destacamos, ainda, alguns eventos ocorridos em 2018:

Realizamos a terceira edição do III Congresso Internacional de Pesquisa, Ensino e Extensão – CIPEEX com o objetivo de 
reunir projetos, pesquisas e ações produzidas na Instituição por alunos e professores. Vários eventos foram realizados 
dentro do III CIPEEX. 

Destacamos a realização do Projeto Uma Semana pra Jesus, com 1.481 atendimentos em diversas áreas. Temos a 
responsabilidade de fazer o melhor academicamente, mas também temos uma missão. Não podemos separar a nossa 
missão da nossa fé.

O curso de Direito da UniEVANGÉLICA/sede teve a oportunidade de comemorar os 50 anos da criação da então FADA - 
Faculdade de Direito de Anápolis. Foram três dias de celebrações pelo jubileu de ouro, em grande estilo.

Estamos concluindo a construção da maior Usina Fotovoltaica Urbana do país que reduzirá em 70% os custos de energia da 
UniEVANGÉLICA e disponibilizará cerca de 450 vagas cobertas de estacionamento aos usuários. 

A crença em JESUS CRISTO é central para tudo que somos, pensamos e fazemos, permanecendo na verdade, atuando em 
comunidade e promovendo a transformação.

 
Carlos Hassel Mendes                      �� Ernei de Oliveira Pina
Reitor UniEVANGÉLICA� � � Presidente da AEE
                                                                        Chanceler da UniEVANGÉLICA
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Conselho Fiscal Mandato 2018 – 2020

Titulares:
Anderson Pinangé Silva 
Nilza Esteves de Azevedo 
Marco Aurélio Soares Lôbo 

Suplentes:
Josué Moreira dos Santos 
Nelson Natal de Siqueira 
João Batista Machado

Mantidas

Anápolis
� Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA
� Faculdade Evangélica Raízes
� Colégio Couto Magalhães

Ceres
� Centro Universitário de Anápolis – Campus Ceres
� Colégio Álvaro de Melo
� Faculdade Evangélica de Ceres

Goianésia
� Faculdade Evangélica de Goianésia
� Colégio Couto Magalhães - Goianésia

Jaraguá
� Faculdade Evangélica de Jaraguá

Rubiataba
� Faculdade Evangélica de Rubiataba

Senador Canedo
� Faculdade Evangélica de Senador Canedo
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Associados Dirigentes da Assembleia da Associação Educativa Evangélica 2018 – 2020

Anderson Pinangé Silva 
Augusto César Rocha Ventura 
Cicilio Alves de Moraes 
Djalma Maciel de Lima 
Ernei de Oliveira Pina 
Francisco Barbosa de Alencar 
Francisco Emídio Filho 
Frederico Silveira de Oliveira 
Geraldo Henrique Ferreira Espíndola 
Gercira Rosa de Carvalho e Silva 
Helmar Nunes Moreira
Ivan Gonçalves da Rocha 
James Usevícius 
João Batista Machado 
Josué Moreira dos Santos 
Marco Aurélio Soares Lôbo 
Maurício Melo Meneses 
Nelson Natal de Siqueira 
Nilza Esteves de Azevedo 
Rubens Monteiro Berredo 
William Baird Fanstone

Associados Beneméritos da Assembleia da Associação Educativa Evangélica 2018 – 2020

Mounir Naoum
Sebastião Fiaia

Conselho de Administração Mandato 2018 – 2020

06

Presidente:
Ernei de Oliveira Pina

1º Vice-Presidente:
Cicilio Alves de Moraes

2º Vice-Presidente:
Ivan Gonçalves da Rocha

1º Secretário:
Geraldo H. Ferreira Espíndola

2º Secretário:
Francisco Barbosa de Alencar

1º Tesoureiro:
Augusto César Rocha Ventura

2º Tesoureiro:
Djalma Maciel de Lima
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UniCIDADÃ - Goianésia
FACEG e Associação Gente do Cerrado – projeto voltado 
à reconversão de áreas degradadas do Assentamento 
Vitória com o uso de sistemas alternativos do uso do solo e 
da agua, integrando a tecnologias sociais e permaculturais 
com a participação da comunidade.

AÇÕES INSTITUCIONAIS VOLTADAS AOS DIREITOS 
HUMANOS, INCLUSÃO SOCIAL E IGUALDADE 
ÉTNICO-RACIAL

Núcleo de acessibilidade: Núcleo responsável pela 
organização de ações institucionais que garantam a 
inclusão e permanência de pessoas com deficiência à vida 
acadêmica.

Núcleo de Estudos Afro Brasileiros e Indígenas: articula 
políticas para a promoção da igualdade étnico-racial e de 
proteção dos direitos de pessoas vítimas de atos 
discriminatórios.

Núcleo de Prática Jurídica UniEVANGELICA/ FER / 
FACEG/ FEJA/ Raízes: atende a pessoas da comunidade 
que não podem arcar com os honorários de advogados e 
custas processuais nas esferas da Justiça Estadual e 
Federal.

Bolsas integrais e parciais: atende aos discentes que 
ingressam na instituição por meio do UniSOCIAL- 
Departamento de Filantropia e Assistência Social, com o 
intuito  de proporcionar  a permanência  dos estudantes na 
IES.

AÇÕES INSTITUCIONAIS VOLTADAS À SAÚDE

Ambulatório Central da UniEVANGELICA: presta 
serviços gratuitos à comunidade proveniente do sistema 
Único de Saúde em diferentes especialidades médicas.

Clínica Escola Odontologia – COE: promove atendimento 
odontológico gratuito à comunidade interna e externa, 
incluindo exames de imagens.

Clínica Escola Fisioterapia- UniFISIO: promove 
atendimentos gratuitos à comunidade interna e externa nas 
diferentes áreas da Fisioterapia e está conveniada ao 
Sistema Único de Saúde.

UniVIDA -  atenção a dependência química e prevenção ao 
uso indevido de psicoativos.

UniCUIDAR:  ofe rece  consu l tas  de  d i fe ren tes 
especialidades da saúde, acolhimento e aconselhamento, 
vacinação e controle do estado de imunização, entre outros 
atendimentos.
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Visita a aldeia indígena - abril/2018

Projeto Eduka+Angola - fevereiro/2018

Assinatura contrato - Usina fotovoltaica - março/2018

RESPONSABILIDADE SOCIAL 
A responsabilidade social, compreendida como o compromisso de uma organização para com a sociedade, é expressa por 
meio de ações que afetem positivamente a comunidade na qual está inserida (ASHLEY, 2002). Nesse sentido, a Associação 
Educativa, baseada na missão que idealiza e defende, desenvolve e envolve-se com ações que resultem na transformação 
de cenários através da socialização do conhecimento junto à comunidade interna e externa que propiciem autonomia à 
população envolvida.
As políticas de Responsabilidade Social da AEE visam o estabelecimento de diretrizes para os cursos de pós-graduação, 
graduação, presencial e à distância, nas modalidades de bacharelado, de licenciatura e superior de tecnologia, constituindo-
se como a principal referência para a construção de Projetos Pedagógicos de Curso, de forma multidimensional, nas 
perspectivas do ensino, pesquisa e extensão, com vistas ao estreitamento de relações com a comunidade local, regional e 
global; favorecendo a construção de um espaço acadêmico para a produção científica, sensível aos interesses e 
necessidades da sociedade. 
As formas de atuação das IES, no âmbito da Responsabilidade Social são diversificadas e inovadoras. Assim sendo, a AEE 
estabelece como principais políticas para a responsabilidade social o cumprimento às seguintes diretrizes:

· Valorização da memória, do patrimônio artístico e cultural, através da manutenção de projetos e ações com impacto 

positivo na sociedade. 

· Estímulo à prática do empreendedorismo, em todos os níveis de atuação da IES, de forma a orientar, conscientizar 

e assessorar a realização de projetos inovadores, capazes de contribuir para a geração de emprego e renda da 

comunidade. 

· Promoção de troca de experiências, o desenvolvimento coletivo, e a intervenção da universidade junto a sociedade 

por meio de ações extensionistas. 

· Contribuição com o desenvolvimento humano e social por meio de um conjunto de iniciativas inovadoras nas áreas 

da educação, saúde, meio ambiente e inclusão.

· Integração de políticas, programas e ações voltadas à formação de cidadãos e profissionais comprometidos com a 

promoção de valores éticos e cristãos, em prol da cidadania efetiva e com o desenvolvimento social e econômico 

regional; 

· Fomento à sinergia entre as práticas de Responsabilidade Social e os processos de ensino, pesquisa e extensão, 

no contexto do Desenvolvimento Sustentável.

· Promoção de ações de aprimoramento e melhoria da qualidade de vida de colaboradores, bem como a qualificação 

para o uso racional dos recursos ambientais.

· Incentivo à inclusão no trabalho, de portadores de necessidades especiais, docentes e técnico-administrativos, e 

corpo discente.

AÇÕES ATUAIS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

A AEE, com base nas Políticas de Responsabilidade Social, trabalha em diversas ações e áreas de abrangência que intentam 
desenvolver e fortalecer o compromisso que a Instituição possui com o desenvolvimento econômico e a melhoria da 
qualidade da comunidade local. 

AÇÕES INSTITUCIONAIS VOLTADAS AO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E 
CULTURAL

Núcleo de Educação e Meio Ambiente: desenvolve ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade 
sobre as questões ambientais e à sua organização.

Usina fotovoltaica urbana: programa de eficiência energética que objetiva implantar um sistema de energia limpa com 
capacidade de gerar energia à rede elétrica institucional e do município.

Criar e Tocar- UniEVANGELICA/ FACEG: projeto voltado à inclusão cultural e social de crianças e adolescentes de baixa 
renda, por meio da música na formação de orquestra clássica.
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UniCIDADÃ - Goianésia
FACEG e Associação Gente do Cerrado – projeto voltado 
à reconversão de áreas degradadas do Assentamento 
Vitória com o uso de sistemas alternativos do uso do solo e 
da agua, integrando a tecnologias sociais e permaculturais 
com a participação da comunidade.

AÇÕES INSTITUCIONAIS VOLTADAS AOS DIREITOS 
HUMANOS, INCLUSÃO SOCIAL E IGUALDADE 
ÉTNICO-RACIAL

Núcleo de acessibilidade: Núcleo responsável pela 
organização de ações institucionais que garantam a 
inclusão e permanência de pessoas com deficiência à vida 
acadêmica.

Núcleo de Estudos Afro Brasileiros e Indígenas: articula 
políticas para a promoção da igualdade étnico-racial e de 
proteção dos direitos de pessoas vítimas de atos 
discriminatórios.

Núcleo de Prática Jurídica UniEVANGELICA/ FER / 
FACEG/ FEJA/ Raízes: atende a pessoas da comunidade 
que não podem arcar com os honorários de advogados e 
custas processuais nas esferas da Justiça Estadual e 
Federal.

Bolsas integrais e parciais: atende aos discentes que 
ingressam na instituição por meio do UniSOCIAL- 
Departamento de Filantropia e Assistência Social, com o 
intuito  de proporcionar  a permanência  dos estudantes na 
IES.

AÇÕES INSTITUCIONAIS VOLTADAS À SAÚDE

Ambulatório Central da UniEVANGELICA: presta 
serviços gratuitos à comunidade proveniente do sistema 
Único de Saúde em diferentes especialidades médicas.

Clínica Escola Odontologia – COE: promove atendimento 
odontológico gratuito à comunidade interna e externa, 
incluindo exames de imagens.

Clínica Escola Fisioterapia- UniFISIO: promove 
atendimentos gratuitos à comunidade interna e externa nas 
diferentes áreas da Fisioterapia e está conveniada ao 
Sistema Único de Saúde.

UniVIDA -  atenção a dependência química e prevenção ao 
uso indevido de psicoativos.

UniCUIDAR:  ofe rece  consu l tas  de  d i fe ren tes 
especialidades da saúde, acolhimento e aconselhamento, 
vacinação e controle do estado de imunização, entre outros 
atendimentos.
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Visita a aldeia indígena - abril/2018

Projeto Eduka+Angola - fevereiro/2018

Assinatura contrato - Usina fotovoltaica - março/2018

RESPONSABILIDADE SOCIAL 
A responsabilidade social, compreendida como o compromisso de uma organização para com a sociedade, é expressa por 
meio de ações que afetem positivamente a comunidade na qual está inserida (ASHLEY, 2002). Nesse sentido, a Associação 
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perspectivas do ensino, pesquisa e extensão, com vistas ao estreitamento de relações com a comunidade local, regional e 
global; favorecendo a construção de um espaço acadêmico para a produção científica, sensível aos interesses e 
necessidades da sociedade. 
As formas de atuação das IES, no âmbito da Responsabilidade Social são diversificadas e inovadoras. Assim sendo, a AEE 
estabelece como principais políticas para a responsabilidade social o cumprimento às seguintes diretrizes:

· Valorização da memória, do patrimônio artístico e cultural, através da manutenção de projetos e ações com impacto 

positivo na sociedade. 

· Estímulo à prática do empreendedorismo, em todos os níveis de atuação da IES, de forma a orientar, conscientizar 

e assessorar a realização de projetos inovadores, capazes de contribuir para a geração de emprego e renda da 

comunidade. 

· Promoção de troca de experiências, o desenvolvimento coletivo, e a intervenção da universidade junto a sociedade 

por meio de ações extensionistas. 

· Contribuição com o desenvolvimento humano e social por meio de um conjunto de iniciativas inovadoras nas áreas 

da educação, saúde, meio ambiente e inclusão.

· Integração de políticas, programas e ações voltadas à formação de cidadãos e profissionais comprometidos com a 

promoção de valores éticos e cristãos, em prol da cidadania efetiva e com o desenvolvimento social e econômico 

regional; 

· Fomento à sinergia entre as práticas de Responsabilidade Social e os processos de ensino, pesquisa e extensão, 

no contexto do Desenvolvimento Sustentável.

· Promoção de ações de aprimoramento e melhoria da qualidade de vida de colaboradores, bem como a qualificação 

para o uso racional dos recursos ambientais.

· Incentivo à inclusão no trabalho, de portadores de necessidades especiais, docentes e técnico-administrativos, e 

corpo discente.

AÇÕES ATUAIS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

A AEE, com base nas Políticas de Responsabilidade Social, trabalha em diversas ações e áreas de abrangência que intentam 
desenvolver e fortalecer o compromisso que a Instituição possui com o desenvolvimento econômico e a melhoria da 
qualidade da comunidade local. 

AÇÕES INSTITUCIONAIS VOLTADAS AO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E 
CULTURAL

Núcleo de Educação e Meio Ambiente: desenvolve ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade 
sobre as questões ambientais e à sua organização.

Usina fotovoltaica urbana: programa de eficiência energética que objetiva implantar um sistema de energia limpa com 
capacidade de gerar energia à rede elétrica institucional e do município.

Criar e Tocar- UniEVANGELICA/ FACEG: projeto voltado à inclusão cultural e social de crianças e adolescentes de baixa 
renda, por meio da música na formação de orquestra clássica.
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AÇÕES INSTITUCIONAIS MULTIDISCIPLINARES

Os cursos e departamentos da AEE se envolvem em ações extensionistas de caráter multidisciplinar, realizadas fora do 
ambiente acadêmico, através da prestação de serviços solicitados pela comunidade externa e/ou promovidas pela 
Instituição. 
Essas ações, além de outras, alcançam tanto o corpo docente e administrativo, tal como a comunidade acadêmica e externa. 
O número de beneficiados aumenta progressivamente, tendo em vista o quantitativo dos quatro últimos anos, como 
apresentado no quadro a seguir.
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Acadêmicos ingressantes

Egressos

Bolsas integrais (nº de alunos)

Bolsas parciais (nº de alunos)

Bolsas de Iniciação Científica e de Pesquisa parciais-UniEVANGELICA (nº de alunos)

Bolsas de Iniciação Científica e de Pesquisa parciais-FACEG (nº de alunos)

Colaboradores AEE

Academia Escola (público atingido)

Ambulatório Avançado de Enfermagem - UniCUIDAR (procedimentos realizados)

Ambulatório Central da UniEVANGELICA 

(nº de pacientes atendidos)

Clínica Escola Fisioterapia- UniFISIO (nº de  atendimentos realizados)

Clínica de Estética e Cosmética e Salão Escola

Clínica de Psicologia (atendimentos realizados)

Clínica Odontológica de Ensino (nº de pacientes atendidos)

Consultoria Empresa Júnior
Curso de Farmácia - FECER (nº de atendimentos)

Curso de Fisioterapia - FECER

Inscrições Solidárias (nº de instituições beneficiadas)

Laboratório de Práticas – Empresa Júnior – FEJA (nº de atendimentos)

Núcleo de Acessibilidade (nº de atividades desenvolvidas)

Núcleo de Estudos Afro Brasileiros e Indígenas (nº de público alcançado)
Núcleo de Prática Jurídica - UniEVANGELICA (nº de pessoas atendidas)

Núcleo de Prática Jurídica - FACEG (nº de pessoas atendidas)

Núcleo de Prática Jurídica - FER (nº de pessoas atendidas)

Núcleo de Prática Jurídica - UniEVANGÉLICA/CERES (nº de pessoas atendidas)

Núcleo de Prática Jurídica - Raízes (nº de pessoas atendidas

Núcleo de Prática Jurídica - FER (nº de atendimentos)

Universidade Aberta da Pessoa Idosa – UniAPI (nº de idosos participantes)

UniVIDA (nº de público alcançado)

Ações extensionistas institucionais multidisciplinares (nº de pessoas atendidas)

2015

2.707 

 1.205

1.802

1.519

236

------

 2.143

1.120

 6.640

1.707

------

5.565 

 3.576

-------- 

75.636 

215

 1316

------

------

------

------

4.107
-------

------

 -------

4.652

3.151 

2016

 2.388

1.438

1.853

2.303

230

------

1.927

502

 8.360

2.568

------

7.598 

3.167 

------- 

77.457

 402

983 

------

------

------

------

4.462

2.450

------

------- 

2.621

4.366 

2017

2.471 

1.613

2.060

1.094

221

13

1.788

598

10.156

2.257

917

 8.737

1.065 

118 

51.302

416 

 1898

1.585
------

------

------

4.896

2.548

------

------- 

1.007

5.680

2018

2.150 

1.530

1.445

1.908

------

1.967

1.253

9.847 

-------

4373

 9.428

538 

570

5

7

543

84.148 

454 

936 

1.591

280

280

56

5.300

2.561

1.500

 2.476

4.655

 5.952

------ ------ ------

------ ------ ------

------ ------ ------

AÇÕES INSTITUCIONAIS VOLTADAS À INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO E CIDADANIA

Consultoria Empresa Junior: prestação gratuita de serviços de consultoria a micro e pequenas empresas de Anápolis e 
região, promovendo inovação e empreendedorismo.

Semana Cidadã – ação que integra educação, saúde e cidadania, por meio de oficinas de qualificação nas mais diversas 
áreas para toda a população de uma escola e de um bairro do município local. 

FACEG CIDADÃ / FESCAN SOCIAL-: prestação de serviços na área da saúde, beleza, esporte, lazer, atendimento jurídico, 
emissão de documentos, atividades educativas e lúdicas.

Universidade Aberta da Pessoa Idosa - UniAPI: integra idosos nas atividades de ensino, pesquisa e extensão por ela 
realizadas através de oficinas educativas.

Faculdade Aberta da Terceira Idade- Projeto FATI – FACEG: tem caráter multiplicador e socializador e por meio do ensino, 
pesquisa e extensão possibilita a sistematização e difusão do conhecimento das questões referentes ao envelhecimento.

AÇÕES INSTITUCIONAIS VOLTADAS À FILANTROPIA

Inscrições Solidárias – ação voltada a arrecadação e doação de materiais alimentícios, de higiene e/ou limpeza através de 
eventos extracurriculares realizados pela Instituição.

UniMISSÕES: promove parcerias junto a organizações que possuem experiência em atendimento a comunidades em 
contextos remotos ou a povos e culturas tradicionais, possibilitando a realização de ações multidisciplinares de extensão e 
pesquisa.
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AÇÕES INSTITUCIONAIS MULTIDISCIPLINARES

Os cursos e departamentos da AEE se envolvem em ações extensionistas de caráter multidisciplinar, realizadas fora do 
ambiente acadêmico, através da prestação de serviços solicitados pela comunidade externa e/ou promovidas pela 
Instituição. 
Essas ações, além de outras, alcançam tanto o corpo docente e administrativo, tal como a comunidade acadêmica e externa. 
O número de beneficiados aumenta progressivamente, tendo em vista o quantitativo dos quatro últimos anos, como 
apresentado no quadro a seguir.
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Ambulatório Avançado de Enfermagem - UniCUIDAR (procedimentos realizados)

Ambulatório Central da UniEVANGELICA 

(nº de pacientes atendidos)

Clínica Escola Fisioterapia- UniFISIO (nº de  atendimentos realizados)

Clínica de Estética e Cosmética e Salão Escola

Clínica de Psicologia (atendimentos realizados)

Clínica Odontológica de Ensino (nº de pacientes atendidos)

Consultoria Empresa Júnior
Curso de Farmácia - FECER (nº de atendimentos)

Curso de Fisioterapia - FECER

Inscrições Solidárias (nº de instituições beneficiadas)

Laboratório de Práticas – Empresa Júnior – FEJA (nº de atendimentos)

Núcleo de Acessibilidade (nº de atividades desenvolvidas)

Núcleo de Estudos Afro Brasileiros e Indígenas (nº de público alcançado)
Núcleo de Prática Jurídica - UniEVANGELICA (nº de pessoas atendidas)

Núcleo de Prática Jurídica - FACEG (nº de pessoas atendidas)

Núcleo de Prática Jurídica - FER (nº de pessoas atendidas)

Núcleo de Prática Jurídica - UniEVANGÉLICA/CERES (nº de pessoas atendidas)

Núcleo de Prática Jurídica - Raízes (nº de pessoas atendidas

Núcleo de Prática Jurídica - FER (nº de atendimentos)

Universidade Aberta da Pessoa Idosa – UniAPI (nº de idosos participantes)

UniVIDA (nº de público alcançado)

Ações extensionistas institucionais multidisciplinares (nº de pessoas atendidas)

2015

2.707 

 1.205

1.802

1.519

236

------

 2.143

1.120

 6.640

1.707

------

5.565 

 3.576

-------- 

75.636 

215
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------

------

------
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4.107
-------
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 -------
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 8.737

1.065 
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51.302

416 

 1898

1.585
------

------

------

4.896

2.548

------

------- 

1.007

5.680

2018

2.150 

1.530

1.445

1.908

------

1.967

1.253

9.847 

-------

4373

 9.428

538 

570

5

7

543

84.148 

454 

936 

1.591

280

280

56

5.300

2.561

1.500

 2.476

4.655

 5.952

------ ------ ------

------ ------ ------

------ ------ ------

AÇÕES INSTITUCIONAIS VOLTADAS À INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO E CIDADANIA

Consultoria Empresa Junior: prestação gratuita de serviços de consultoria a micro e pequenas empresas de Anápolis e 
região, promovendo inovação e empreendedorismo.

Semana Cidadã – ação que integra educação, saúde e cidadania, por meio de oficinas de qualificação nas mais diversas 
áreas para toda a população de uma escola e de um bairro do município local. 

FACEG CIDADÃ / FESCAN SOCIAL-: prestação de serviços na área da saúde, beleza, esporte, lazer, atendimento jurídico, 
emissão de documentos, atividades educativas e lúdicas.

Universidade Aberta da Pessoa Idosa - UniAPI: integra idosos nas atividades de ensino, pesquisa e extensão por ela 
realizadas através de oficinas educativas.

Faculdade Aberta da Terceira Idade- Projeto FATI – FACEG: tem caráter multiplicador e socializador e por meio do ensino, 
pesquisa e extensão possibilita a sistematização e difusão do conhecimento das questões referentes ao envelhecimento.

AÇÕES INSTITUCIONAIS VOLTADAS À FILANTROPIA

Inscrições Solidárias – ação voltada a arrecadação e doação de materiais alimentícios, de higiene e/ou limpeza através de 
eventos extracurriculares realizados pela Instituição.

UniMISSÕES: promove parcerias junto a organizações que possuem experiência em atendimento a comunidades em 
contextos remotos ou a povos e culturas tradicionais, possibilitando a realização de ações multidisciplinares de extensão e 
pesquisa.
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Diretoria Administrativa e Diretoria Financeira

As diretorias administrativa e financeira são responsáveis pela gestão organizacional da AEE.  Têm o objetivo de garantir a 
excelência das atividades fins de uma instituição educativa que é permeada pelo o ensino em todos os níveis, a pesquisa e a 
extensão. 

A AEE trabalha com colaboradores habilitados e competentes, de forma a valorizar seus recursos profissionais, 
proporcionando qualificação contínua na busca de avanços no desenvolvimento organizacional. Os diferentes 
departamentos da AEE trabalham com o mesmo objetivo, atendendo demandas na promoção de aperfeiçoamentos, com 
gestão econômica competente, assegurando o cumprimento da missão e função social das entidades mantidas.

Departamentos subordinados a Diretoria Administrativa da AEE:

· Compras

· Obras/manutenção

· Recursos Humanos e Departamento Pessoal

· Vigilância

· Patrimônio

· Almoxarifado

· Transportes

· Comunicação

· Tecnologia de Informação (TI)

Projeto Jovem Aprendiz

O Projeto Jovem Aprendiz é direcionado para a formação profissional de jovens, na faixa etária entre 14 e 18 anos. A 
profissionalização desses jovens é uma etapa do processo educativo.

A Instituição assegura aos jovens inscritos nesse programa de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica, 
compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico. O projeto prepara o aprendiz para executar, com zelo e 
diligência, as tarefas necessárias a essa formação.

UniMISSÕES

O programa UniMISSÕES vinculado à Reitoria do Centro Universitário de Anápolis, tem como finalidade promover a 
interação entre os objetivos acadêmicos de ensino, pesquisa e extensão com as realidades sociais normalmente 
encontradas nos campos missionários. Alinhado com a Missão Institucional da AEE, propõe atividades que contribuem para a 
formação de profissionais responsáveis, que possam atuar como agentes de transformação social, tendo como referencial a 
cosmovisão cristã.

A UniMISSÕES promove parcerias com organizações que possuem experiência em atendimento a comunidades em 
contextos remotos ou a povos e culturas tradicionais, possibilitando a realização das ações multidisciplinares de extensão, 
pesquisa e aplicação de tecnologia social, de forma integrada e contextualizada. 

O programa desenvolve projetos que oportunizam experiências de campo em ambientes nacionais e internacionais. Propõe 
cursos que possibilitam a interlocução acadêmica/confessional, e apoia estudantes oriundos de outros países ou culturas 
que pretendem retornar aos locais de origem com uma formação diferenciada.
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Capelania

Algumas datas significativas marcaram o calendário comemorativo da AEE no ano de 2017, completamos 70 anos de 
existência, revelando nossa maturidade, consistência e legado social. Celebramos ainda neste mesmo ano, os 500 anos da 
Reforma Protestante, que foi iniciada com o monge Martinho Lutero, ao fixar suas 95 teses na Catedral de Witemberg em 31 
de outubro de 1517. O aniversário da AEE e a Reforma Protestante oferecem o subsídio de nossa confessionalidade. Pois 
apontam para o nascedouro do cristianismo e, mais especificamente, para a pessoa de Jesus de Nazaré, quem nos incentiva 
a uma ação mais humana, integralizadora, holística e cristã. Estas celebrações reforçam os valores preconizados pela 
Reforma Protestante e os princípios preconizados pelos fundadores da AEE.  
Para uma instituição que trabalha com educação, o fato de ser confessional realça a importância, o privilégio e a 
responsabilidade de se pensar na formação integral da nova geração. Especialmente, quando atravessamos, como nação, 
uma das mais profundas crises ética e moral. Vale ressaltar que, esta crise enfrentada atualmente não é de competência, mas 
de ausência de uma consciência. Nesse contexto exige-se uma formação que se fundamente em princípios e valores que 
darão suporte e embasamento aos componentes técnicos e práticos da consciência do ser humano, de forma a contribuir no 
seu desenvolvimento acadêmico e científico.  
A sociedade contemporânea reclama algumas carências, uma delas é de uma espiritualidade prática, humanizadora e 
profundamente calcada nos valores que contemplam a dignidade do ser humano. Desta forma, a Capelania desenvolve 
atividades em todas as mantidas da AEE, buscando perceber o ser humano de forma holística contemplando os aspectos 
biológico, psicológico, sociológico e espiritual, numa ação (multi) interdisciplinar que coaduna com uma educação para a 
vida. A missão da Capelania, portanto, é de apoiar, motivar e preparar os membros da família AEE para uma vivência e ação 
em que cada pessoa se torna um bem em ação – um agente de transformação. 
Praticamente todos os projetos e programas que daqui emanam procuram ser um suporte para que tanto os acadêmicos 
como os colaboradores da instituição, bem como os receptores de seus serviços tenham saúde integral. Assim, a direção, 
técnicos administrativos, colaboradores, docentes e discentes têm a oportunidade e possibilidade de refletir e praticar os 
valores e princípios cristãos em todas as esferas da vida.
Dentre as diferentes ações temos: reflexões em grupo pequeno, orientação pessoal, seminários temáticos, apoio em 
momentos de crise, acompanhamento a projetos de campo, o Com VocAÇÃO, evento realizado em horário letivo, com a 
participação de todo corpo institucional, com preletores de renome internacional que tratam de temas relevantes para a 
atualidade, dentre outros. Um único objetivo permeia nossas ações, o de contribuir com a formação de cidadãos felizes, 
solidários embasados nos princípios cristãos. 
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Diretoria Administrativa e Diretoria Financeira

As diretorias administrativa e financeira são responsáveis pela gestão organizacional da AEE.  Têm o objetivo de garantir a 
excelência das atividades fins de uma instituição educativa que é permeada pelo o ensino em todos os níveis, a pesquisa e a 
extensão. 

A AEE trabalha com colaboradores habilitados e competentes, de forma a valorizar seus recursos profissionais, 
proporcionando qualificação contínua na busca de avanços no desenvolvimento organizacional. Os diferentes 
departamentos da AEE trabalham com o mesmo objetivo, atendendo demandas na promoção de aperfeiçoamentos, com 
gestão econômica competente, assegurando o cumprimento da missão e função social das entidades mantidas.

Departamentos subordinados a Diretoria Administrativa da AEE:

· Compras

· Obras/manutenção

· Recursos Humanos e Departamento Pessoal

· Vigilância

· Patrimônio

· Almoxarifado

· Transportes

· Comunicação

· Tecnologia de Informação (TI)

Projeto Jovem Aprendiz

O Projeto Jovem Aprendiz é direcionado para a formação profissional de jovens, na faixa etária entre 14 e 18 anos. A 
profissionalização desses jovens é uma etapa do processo educativo.

A Instituição assegura aos jovens inscritos nesse programa de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica, 
compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico. O projeto prepara o aprendiz para executar, com zelo e 
diligência, as tarefas necessárias a essa formação.

UniMISSÕES

O programa UniMISSÕES vinculado à Reitoria do Centro Universitário de Anápolis, tem como finalidade promover a 
interação entre os objetivos acadêmicos de ensino, pesquisa e extensão com as realidades sociais normalmente 
encontradas nos campos missionários. Alinhado com a Missão Institucional da AEE, propõe atividades que contribuem para a 
formação de profissionais responsáveis, que possam atuar como agentes de transformação social, tendo como referencial a 
cosmovisão cristã.

A UniMISSÕES promove parcerias com organizações que possuem experiência em atendimento a comunidades em 
contextos remotos ou a povos e culturas tradicionais, possibilitando a realização das ações multidisciplinares de extensão, 
pesquisa e aplicação de tecnologia social, de forma integrada e contextualizada. 

O programa desenvolve projetos que oportunizam experiências de campo em ambientes nacionais e internacionais. Propõe 
cursos que possibilitam a interlocução acadêmica/confessional, e apoia estudantes oriundos de outros países ou culturas 
que pretendem retornar aos locais de origem com uma formação diferenciada.
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Capelania

Algumas datas significativas marcaram o calendário comemorativo da AEE no ano de 2017, completamos 70 anos de 
existência, revelando nossa maturidade, consistência e legado social. Celebramos ainda neste mesmo ano, os 500 anos da 
Reforma Protestante, que foi iniciada com o monge Martinho Lutero, ao fixar suas 95 teses na Catedral de Witemberg em 31 
de outubro de 1517. O aniversário da AEE e a Reforma Protestante oferecem o subsídio de nossa confessionalidade. Pois 
apontam para o nascedouro do cristianismo e, mais especificamente, para a pessoa de Jesus de Nazaré, quem nos incentiva 
a uma ação mais humana, integralizadora, holística e cristã. Estas celebrações reforçam os valores preconizados pela 
Reforma Protestante e os princípios preconizados pelos fundadores da AEE.  
Para uma instituição que trabalha com educação, o fato de ser confessional realça a importância, o privilégio e a 
responsabilidade de se pensar na formação integral da nova geração. Especialmente, quando atravessamos, como nação, 
uma das mais profundas crises ética e moral. Vale ressaltar que, esta crise enfrentada atualmente não é de competência, mas 
de ausência de uma consciência. Nesse contexto exige-se uma formação que se fundamente em princípios e valores que 
darão suporte e embasamento aos componentes técnicos e práticos da consciência do ser humano, de forma a contribuir no 
seu desenvolvimento acadêmico e científico.  
A sociedade contemporânea reclama algumas carências, uma delas é de uma espiritualidade prática, humanizadora e 
profundamente calcada nos valores que contemplam a dignidade do ser humano. Desta forma, a Capelania desenvolve 
atividades em todas as mantidas da AEE, buscando perceber o ser humano de forma holística contemplando os aspectos 
biológico, psicológico, sociológico e espiritual, numa ação (multi) interdisciplinar que coaduna com uma educação para a 
vida. A missão da Capelania, portanto, é de apoiar, motivar e preparar os membros da família AEE para uma vivência e ação 
em que cada pessoa se torna um bem em ação – um agente de transformação. 
Praticamente todos os projetos e programas que daqui emanam procuram ser um suporte para que tanto os acadêmicos 
como os colaboradores da instituição, bem como os receptores de seus serviços tenham saúde integral. Assim, a direção, 
técnicos administrativos, colaboradores, docentes e discentes têm a oportunidade e possibilidade de refletir e praticar os 
valores e princípios cristãos em todas as esferas da vida.
Dentre as diferentes ações temos: reflexões em grupo pequeno, orientação pessoal, seminários temáticos, apoio em 
momentos de crise, acompanhamento a projetos de campo, o Com VocAÇÃO, evento realizado em horário letivo, com a 
participação de todo corpo institucional, com preletores de renome internacional que tratam de temas relevantes para a 
atualidade, dentre outros. Um único objetivo permeia nossas ações, o de contribuir com a formação de cidadãos felizes, 
solidários embasados nos princípios cristãos. 
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Unidade - Mantida
Bolsa Filantrópica 

Integral

Bolsa Filantrópica 

Parcial (50%)

Colégio Couto Magalhães - Anápolis 206 177

Colégio Álvaro de Melo - Ceres 34 44

Colégio Couto Magalhães - Goianésia 3 3

Total 243 224

Consessão de Bolsas Filantropia  - Ano: 2018 - Educação Básica

Unidade - Mantida
Bolsa OVG - 

Integral/Parcial

UniEVANGÉLICA - Anápolis 1069

UniEVANGÉLICA - Ceres 188

Faculdade Evangélica de Goianésia 421

Faculdade Raízes 169

FER -  Rubiataba 404

FECER - Ceres 279

FEJA - Jaraguá 28

Total 2558

Bolsas Universitária - OVG - Concessão de Bolsa Estudo  - 

Convênio com o Governo Estadual

Unidade - Mantida Total de Beneficiados

UniEVANGÉLICA - Anápolis 2526

UniEVANGÉLICA - Ceres 147

Faculdade Evangélica de Goianésia 683

Faculdade Raízes 128

FER -  Rubiataba 64

FECER - Ceres 99

FEJA - Jaraguá 86

Total 3733

Financiamento Estudantil - FIES

Unidade - Mantida Total de Beneficiados

UniEVANGÉLICA - Anápolis 630

UniEVANGÉLICA - Ceres 37

Faculdade Evangélica de Goianésia 163

Faculdade Raízes 56

FER -  Rubiataba 12

FECER - Ceres 16

FEJA - Jaraguá 5

Total 919

Parcelamento Estudantil - Pra Você
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UniSOCIAL

Com referência as metas e objetivos traçados para as políticas de atendimento aos discentes da AEE, ofertam-se, por meio 
do UniSOCIAL – Departamento de Filantropia e Assistência Social, programas de bolsas estudantis e financiamento 
estudantil, com o intuito de proporcionar a permanência do estudante nesta IES. Com esta finalidade, o departamento 
UniSOCIAL propõe-se no constante trabalho da prática das determinações da política de assistência social vigente, exigida 
para entidades com caráter filantrópico. Assim, este departamento atua como articulador e facilitador de direitos sociais, 
assegurando a equiparação de oportunidades, reduzindo as diferenças sociais vividas pelos segmentos da comunidade 
acadêmica que necessitem dos serviços prestados por este departamento.
A AEE como entidade mantenedora, sem fins lucrativos e beneficentes de assistência social, disponibiliza benefícios sociais 
categorizados por programas de bolsas de estudo, integral e parcial de 50%. Todos os programas de bolsas de estudo 
ofertados pela AEE em suas mantidas seguem as determinações legais conforme critérios previstos pela Lei n. 11.096/2005, 
Lei n. 12.101/2009 e Portaria Institucional de n. 004/2012 a 2014.
Os programas de bolsas estudantis, financiamento e parcelamento estudantil são entendidos como meio de favorecimento 
para a permanência do seu alunado, sendo assim, os disponibiliza aos estudantes em todas as mantidas da AEE : Centro 
Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA, Faculdade Raízes - Anápolis, FACEG - Faculdade Evangélica de Goianésia, 
FER - Faculdade Evangélica de Rubiataba, UniEVANGÉLICA Campus de Ceres, FECER - Faculdade Evangélica de Ceres, 
FEJA - Faculdade Evangélica de Jaraguá e a FESCAN - Faculdade Evangélica de Senador Canedo. Na educação básica, 
Colégio Couto Magalhães - Anápolis, Colégio Couto Magalhães - Goianésia e Colégio Álvaro de Melo em Ceres-GO. Dentre 
os programas disponibilizados segue: 

1.� BOLSA FILANTROPIA - Programa de bolsa próprio.
2.� ProUni - Programa Universidade Para Todos.
3.� FIES - Financiamento Estudantil do Ensino Superior.
4.� OVG - Bolsa Universitária das Voluntárias do Estado de Goiás.
5.� PRA VOCÊ - Parcelamento Universitário da AEE.

Consessão de Bolsas ( Prouni e Filantropia ) - Ano: 2018 - Ensino Superior
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Unidade Mantida  
ProUni -  
Integral  

Bolsa ProUni 
Parcial (50%) 

 
 

Bolsa Filantropia
(INTEGRAL)  

Bolsa Filantropia 

 PARCIAL (50%)

Centro Universitário de Anápolis
 

1072
 

15
 

185
 

610

Centro Universitário de Anápolis - Campus de CERES 
  

99
 

0
 

6
 

36

Faculdade Raízes 
 

61
 

0
 

2
 

11

Faculdade Evangélica de Goianésia 245 0 1 67

Faculdade Evangélica de Rubiataba 76 0 0 7

Faculdade Evangélica de Ceres 111 0 0 14

Faculdade Evangélica de Jaraguá 

 

32

 

0

 

0

 

1

Faculdade Evangélica de Senador Canedo 0 0 0 0

UniEVANGÉLICA -

 

Curso à Distância EAD -

 

Anápolis

 

15

 

0

 

0

 

0

UniEVANGÉLICA -Curso à Distância EAD -Goianésia 1 0 0 0

TOTAL 

 

1712

 

15

 

194

 

746
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Colégio Álvaro de Melo - Ceres 34 44

Colégio Couto Magalhães - Goianésia 3 3

Total 243 224

Consessão de Bolsas Filantropia  - Ano: 2018 - Educação Básica

Unidade - Mantida
Bolsa OVG - 

Integral/Parcial

UniEVANGÉLICA - Anápolis 1069

UniEVANGÉLICA - Ceres 188

Faculdade Evangélica de Goianésia 421

Faculdade Raízes 169

FER -  Rubiataba 404

FECER - Ceres 279

FEJA - Jaraguá 28

Total 2558

Bolsas Universitária - OVG - Concessão de Bolsa Estudo  - 

Convênio com o Governo Estadual

Unidade - Mantida Total de Beneficiados

UniEVANGÉLICA - Anápolis 2526

UniEVANGÉLICA - Ceres 147

Faculdade Evangélica de Goianésia 683

Faculdade Raízes 128

FER -  Rubiataba 64

FECER - Ceres 99

FEJA - Jaraguá 86

Total 3733

Financiamento Estudantil - FIES

Unidade - Mantida Total de Beneficiados

UniEVANGÉLICA - Anápolis 630

UniEVANGÉLICA - Ceres 37

Faculdade Evangélica de Goianésia 163

Faculdade Raízes 56

FER -  Rubiataba 12

FECER - Ceres 16

FEJA - Jaraguá 5

Total 919

Parcelamento Estudantil - Pra Você

Balanço Social | AEE | UniSOCIAL
B

al
an

ço
 S

o
ci

al
 |

 A
EE

 |
 U

n
iS

O
C

IA
L

14

UniSOCIAL

Com referência as metas e objetivos traçados para as políticas de atendimento aos discentes da AEE, ofertam-se, por meio 
do UniSOCIAL – Departamento de Filantropia e Assistência Social, programas de bolsas estudantis e financiamento 
estudantil, com o intuito de proporcionar a permanência do estudante nesta IES. Com esta finalidade, o departamento 
UniSOCIAL propõe-se no constante trabalho da prática das determinações da política de assistência social vigente, exigida 
para entidades com caráter filantrópico. Assim, este departamento atua como articulador e facilitador de direitos sociais, 
assegurando a equiparação de oportunidades, reduzindo as diferenças sociais vividas pelos segmentos da comunidade 
acadêmica que necessitem dos serviços prestados por este departamento.
A AEE como entidade mantenedora, sem fins lucrativos e beneficentes de assistência social, disponibiliza benefícios sociais 
categorizados por programas de bolsas de estudo, integral e parcial de 50%. Todos os programas de bolsas de estudo 
ofertados pela AEE em suas mantidas seguem as determinações legais conforme critérios previstos pela Lei n. 11.096/2005, 
Lei n. 12.101/2009 e Portaria Institucional de n. 004/2012 a 2014.
Os programas de bolsas estudantis, financiamento e parcelamento estudantil são entendidos como meio de favorecimento 
para a permanência do seu alunado, sendo assim, os disponibiliza aos estudantes em todas as mantidas da AEE : Centro 
Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA, Faculdade Raízes - Anápolis, FACEG - Faculdade Evangélica de Goianésia, 
FER - Faculdade Evangélica de Rubiataba, UniEVANGÉLICA Campus de Ceres, FECER - Faculdade Evangélica de Ceres, 
FEJA - Faculdade Evangélica de Jaraguá e a FESCAN - Faculdade Evangélica de Senador Canedo. Na educação básica, 
Colégio Couto Magalhães - Anápolis, Colégio Couto Magalhães - Goianésia e Colégio Álvaro de Melo em Ceres-GO. Dentre 
os programas disponibilizados segue: 

1.� BOLSA FILANTROPIA - Programa de bolsa próprio.
2.� ProUni - Programa Universidade Para Todos.
3.� FIES - Financiamento Estudantil do Ensino Superior.
4.� OVG - Bolsa Universitária das Voluntárias do Estado de Goiás.
5.� PRA VOCÊ - Parcelamento Universitário da AEE.

Consessão de Bolsas ( Prouni e Filantropia ) - Ano: 2018 - Ensino Superior

Balanço Social | AEE | UniSOCIAL

B
al

an
ço

 S
o

ci
al

 |
 A

EE
 |

 U
n

iS
O

C
IA

L

Unidade Mantida  
ProUni -  
Integral  

Bolsa ProUni 
Parcial (50%) 

 
 

Bolsa Filantropia
(INTEGRAL)  

Bolsa Filantropia 

 PARCIAL (50%)

Centro Universitário de Anápolis
 

1072
 

15
 

185
 

610

Centro Universitário de Anápolis - Campus de CERES 
  

99
 

0
 

6
 

36

Faculdade Raízes 
 

61
 

0
 

2
 

11

Faculdade Evangélica de Goianésia 245 0 1 67

Faculdade Evangélica de Rubiataba 76 0 0 7

Faculdade Evangélica de Ceres 111 0 0 14

Faculdade Evangélica de Jaraguá 

 

32

 

0

 

0

 

1

Faculdade Evangélica de Senador Canedo 0 0 0 0

UniEVANGÉLICA -

 

Curso à Distância EAD -

 

Anápolis

 

15

 

0

 

0

 

0

UniEVANGÉLICA -Curso à Distância EAD -Goianésia 1 0 0 0

TOTAL 

 

1712

 

15

 

194

 

746



Balanço Social | AEE | UniEVANGÉLICA - REITORIA

17

Centro Universitário de Anápolis - 
UniEVANGÉLICA
Reconhecida com uma das melhores instituição de ensino superior do estado de Goiás, a UniEVANGÉLICA oferece 
atualmente cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado a milhares de estudantes. O Centro Universitário de 
Anápolis conta com uma reconhecida estrutura, excelente biblioteca, laboratórios modernos e corpo docente altamente 
qualificado.
A Instituição passou a se chamar Centro Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA a partir de março de 2004, quando se 
credenciou como centro universitário, o primeiro de Goiás. Até então, era denominada Faculdades Integradas da AEE, 
oriundas da junção de quatro faculdades isoladas da AEE: Faculdade de Filosofia Bernardo Sayão, Faculdade de Direito de 
Anápolis, Faculdade de Odontologia João Prudente e Faculdade de Filosofia do Vale de São Patrício, denominações que 
deixaram de existir em 1993.
Caracterizada por sua história e tradição, o objetivo da UniEVANGÉLICA é preparar estudantes para desenvolver liderança, 
pensamento crítico e habilidades para a solução de problemas em um mercado de trabalho inovador e competitivo.

Organização Administrativa

A administração superior do Centro Universitário de Anápolis é desenvolvida pelos seguintes órgãos:

Chancelaria

A Chancelaria é o órgão superior de ligação entre a AEE e o Centro Universitário, constituída pelo Chanceler e Vice-
Chanceler. Esses cargos são ocupados pelo Presidente e pelo Vice-Presidente da AEE, respectivamente.

Conselho Acadêmico Superior (CAS) 

O Conselho Acadêmico Superior é o maior órgão colegiado deliberativo em matéria acadêmico-administrativa do Centro 
Universitário. É formado pelo Reitor, que o preside, Pró-Reitores, diretores e coordenadores de cursos e representantes dos 
segmentos da mantenedora, comunidade, docentes, técnico-administrativo e alunado, eleitos pelos seus pares.

Reitoria
A Reitoria é o órgão executivo da administração superior, que planeja, organiza, dirige 
e controla todas as atividades da UniEVANGÉLICA. O Reitor, eleito pelo Conselho de 
Administração da AEE, é o dirigente máximo da Instituição e conta com o apoio da 
Pró-Reitoria Acadêmica e da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 
Ação Comunitária.
Cabe à Pró-Reitoria Acadêmica (PROACAD) o encargo de assessorar a Reitoria nos 
assuntos concernentes às atividades discentes e docentes dos cursos de graduação. 
É responsável pelo planejamento, coordenação, execução, supervisão e avaliação 
das atividades de ensino e aprendizagem, processo seletivo docente e processo 
seletivo de alunos ingressantes, nivelamento e atendimento aos discentes da 
UniEVANGÉLICA. Para o desempenho de suas atribuições, a PROACAD conta com 
diversas assessorias que atuam como órgãos de apoio às suas atividades para 
atendimento de diretores, professores e alunos do Centro Universitário.
A função da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária 
(PROPPE) é elaborar e executar políticas que desenvolvam na Instituição estes 
quatro eixos fundamentais. E, neste sentido, tem como foco a apreensão da realidade 
para nela atuar, integrando Ensino, Pesquisa e Extensão. A estrutura da Reitoria é 
formada por coordenadorias e setores, que atuam como órgãos de apoio e suporte ao 
desenvolvimento de suas múltiplas atividades.
A estrutura organizacional do Centro Universitário é composta, também, por 
Diretorias de Cursos, Ouvidoria Geral, Coordenadoria e Secretaria Geral, além de 
outros departamentos.
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Ernei de Oliveira Pina
Chanceler UniEVANGÉLICA
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COLAP - Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social

 A COLAP trata-se de um órgão colegiado de natureza consultiva, instituído para atender a portaria MEC n. 1.132, de 2 de 
dezembro de 2009, nas Portarias  n. 1.133 de 02/12/2009,  e Portaria  n. 11 de 23/05/2012,  com função preponderante de 
acompanhamento, averiguação e fiscalização da implementação local do ProUni. As Comissões Locais promovem a 
articulação entre a Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social – CONAP e a comunidade acadêmica das IES 
participantes do ProUni, visando ao constante aperfeiçoamento do Programa. Atribuições da COLAP - Comissão Local de 
Acompanhamento e Controle Social do ProUni:

I - � Exercer o acompanhamento, averiguação e fiscalização da implementação do  ProUni nas Instituições de Ensino 
Superior (IES) participantes do Programa;

II - � Interagir com a comunidade acadêmica e com as organizações da sociedade civil, recebendo reclamações, 
denúncias, críticas e sugestões para apresentação, se for o caso, à Comissão Nacional de Acompanhamento e 
Controle Social do ProUni - CONAP;

III - � Emitir, a cada processo seletivo, relatório de acompanhamento do ProUni; 
IV - �Fornecer informações sobre o ProUni à CONAP.

Cada instituição mantida da AEE, ou seja, Centro Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA e Campus de Ceres, 
Faculdade Raízes de Anápolis, FACEG - Faculdade Evangélica de Goianésia, FER - Faculdade Evangélica de Rubiataba, 
FECER - Faculdade Evangélica de Ceres, a FEJA - Faculdade Evangélica de Jaraguá, possuem comissões eleitas, para 
mandato com duração de dois anos.
Conforme exigências legal são realizadas reuniões semestrais com todos os membros das COLAP's, de todas as instituições 
de ensino mantidas pela AEE, sendo que os membros são cadastrados juntos a CONAP - Comissão Nacional de 
Acompanhamentos de Assuntos do ProUni.
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Centro Universitário de Anápolis - 
UniEVANGÉLICA
Reconhecida com uma das melhores instituição de ensino superior do estado de Goiás, a UniEVANGÉLICA oferece 
atualmente cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado a milhares de estudantes. O Centro Universitário de 
Anápolis conta com uma reconhecida estrutura, excelente biblioteca, laboratórios modernos e corpo docente altamente 
qualificado.
A Instituição passou a se chamar Centro Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA a partir de março de 2004, quando se 
credenciou como centro universitário, o primeiro de Goiás. Até então, era denominada Faculdades Integradas da AEE, 
oriundas da junção de quatro faculdades isoladas da AEE: Faculdade de Filosofia Bernardo Sayão, Faculdade de Direito de 
Anápolis, Faculdade de Odontologia João Prudente e Faculdade de Filosofia do Vale de São Patrício, denominações que 
deixaram de existir em 1993.
Caracterizada por sua história e tradição, o objetivo da UniEVANGÉLICA é preparar estudantes para desenvolver liderança, 
pensamento crítico e habilidades para a solução de problemas em um mercado de trabalho inovador e competitivo.

Organização Administrativa

A administração superior do Centro Universitário de Anápolis é desenvolvida pelos seguintes órgãos:

Chancelaria

A Chancelaria é o órgão superior de ligação entre a AEE e o Centro Universitário, constituída pelo Chanceler e Vice-
Chanceler. Esses cargos são ocupados pelo Presidente e pelo Vice-Presidente da AEE, respectivamente.

Conselho Acadêmico Superior (CAS) 

O Conselho Acadêmico Superior é o maior órgão colegiado deliberativo em matéria acadêmico-administrativa do Centro 
Universitário. É formado pelo Reitor, que o preside, Pró-Reitores, diretores e coordenadores de cursos e representantes dos 
segmentos da mantenedora, comunidade, docentes, técnico-administrativo e alunado, eleitos pelos seus pares.

Reitoria
A Reitoria é o órgão executivo da administração superior, que planeja, organiza, dirige 
e controla todas as atividades da UniEVANGÉLICA. O Reitor, eleito pelo Conselho de 
Administração da AEE, é o dirigente máximo da Instituição e conta com o apoio da 
Pró-Reitoria Acadêmica e da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 
Ação Comunitária.
Cabe à Pró-Reitoria Acadêmica (PROACAD) o encargo de assessorar a Reitoria nos 
assuntos concernentes às atividades discentes e docentes dos cursos de graduação. 
É responsável pelo planejamento, coordenação, execução, supervisão e avaliação 
das atividades de ensino e aprendizagem, processo seletivo docente e processo 
seletivo de alunos ingressantes, nivelamento e atendimento aos discentes da 
UniEVANGÉLICA. Para o desempenho de suas atribuições, a PROACAD conta com 
diversas assessorias que atuam como órgãos de apoio às suas atividades para 
atendimento de diretores, professores e alunos do Centro Universitário.
A função da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária 
(PROPPE) é elaborar e executar políticas que desenvolvam na Instituição estes 
quatro eixos fundamentais. E, neste sentido, tem como foco a apreensão da realidade 
para nela atuar, integrando Ensino, Pesquisa e Extensão. A estrutura da Reitoria é 
formada por coordenadorias e setores, que atuam como órgãos de apoio e suporte ao 
desenvolvimento de suas múltiplas atividades.
A estrutura organizacional do Centro Universitário é composta, também, por 
Diretorias de Cursos, Ouvidoria Geral, Coordenadoria e Secretaria Geral, além de 
outros departamentos.
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COLAP - Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social

 A COLAP trata-se de um órgão colegiado de natureza consultiva, instituído para atender a portaria MEC n. 1.132, de 2 de 
dezembro de 2009, nas Portarias  n. 1.133 de 02/12/2009,  e Portaria  n. 11 de 23/05/2012,  com função preponderante de 
acompanhamento, averiguação e fiscalização da implementação local do ProUni. As Comissões Locais promovem a 
articulação entre a Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social – CONAP e a comunidade acadêmica das IES 
participantes do ProUni, visando ao constante aperfeiçoamento do Programa. Atribuições da COLAP - Comissão Local de 
Acompanhamento e Controle Social do ProUni:

I - � Exercer o acompanhamento, averiguação e fiscalização da implementação do  ProUni nas Instituições de Ensino 
Superior (IES) participantes do Programa;

II - � Interagir com a comunidade acadêmica e com as organizações da sociedade civil, recebendo reclamações, 
denúncias, críticas e sugestões para apresentação, se for o caso, à Comissão Nacional de Acompanhamento e 
Controle Social do ProUni - CONAP;

III - � Emitir, a cada processo seletivo, relatório de acompanhamento do ProUni; 
IV - �Fornecer informações sobre o ProUni à CONAP.

Cada instituição mantida da AEE, ou seja, Centro Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA e Campus de Ceres, 
Faculdade Raízes de Anápolis, FACEG - Faculdade Evangélica de Goianésia, FER - Faculdade Evangélica de Rubiataba, 
FECER - Faculdade Evangélica de Ceres, a FEJA - Faculdade Evangélica de Jaraguá, possuem comissões eleitas, para 
mandato com duração de dois anos.
Conforme exigências legal são realizadas reuniões semestrais com todos os membros das COLAP's, de todas as instituições 
de ensino mantidas pela AEE, sendo que os membros são cadastrados juntos a CONAP - Comissão Nacional de 
Acompanhamentos de Assuntos do ProUni.
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Graduações EAD ofertadas em 2018

Bacharelados
ŸAdministração
ŸCiências Contábeis

Licenciatura
ŸPedagogia

Cursos Superiores em Tecnologia
ŸGestão Ambiental
ŸGestão de RH
ŸGestão Pública
ŸGestão Financeira
ŸProcessos Gerenciais
ŸLogística

Gestão do Corpo Docente

Responsável pelo processo seletivo, avaliação, qualificação e formação continuada dos docentes. Trabalha em conjunto com 
aos diretores dos cursos e Núcleo Docente Estruturante (NDE).

UniATENDER

Atendimento ao Discente 
A Assessoria de Atendimento aos Discentes – UniATENDER da Reitoria do Centro Universitário de 
Anápolis/UniEVANGÉLICA ligado a Pró-Reitoria Acadêmica, oferece atendimento pedagógico complementar, faz interface 
com os cursos e departamentos da UniEVANGÉLICA e sua mantenedora AEE. Desenvolve ações integradas de apoio ao 
discente a partir do Planejamento de Desenvolvimento Institucional/PDI e das diretrizes do Ministério da Educação/MEC. 
Acolhe, integra e acompanha os discentes individualmente e/ou coletivamente, durante todo o curso e durante a fase de 
conclusão. 

Ouvidoria Geral 
A Ouvidoria Geral recebe de seus usuários: reclamação, sugestão e elogios por meio eletrônico (e-mail). Havendo 
solicitação, esses usuários são atendidos pessoalmente. 
A ouvidoria trata-se de um órgão independente, autônomo que garante a conduta imparcial, respeitosa, transparente e 
coerente das ações praticadas.  Este órgão tem rigoroso sigilo às informações do solicitante, salvo nos casos em que 
identificação seja reputada indispensável. O Ouvidor Geral participa dos Colegiados do Centro Universitário com direito de 
voz como: Conselho Acadêmico Superior (CAS), Comissão Permanente de Avaliação (CPA) e outros.

Programa  UniVida 
O UniVIDA é um programa institucional que visa estabelecer a Política Sobre Substâncias  Psicoativas – SPA da 
UniEVANGÉLICA. 
Desenvolve-se por meio deste projeto um trabalho permanente de valorização da vida e de prevenção ao uso indevido de 
SPA.

Programa de Concluinte
Atendimento personalizado aos concluintes dos dois últimos períodos de cada curso, realização da Noite do Concluinte com 
homenagens e participação ativa dos concluintes em uma noite com muita descontração. 

19

B
al

an
ço

 S
o

ci
al

 |
 A

EE
 |

 U
n

iE
V

A
N

G
ÉL

IC
A

  |
 R

ei
to

ri
a 

| 
P

R
O

A
C

A
D

Balanço Social | AEE | UniEVANGÉLICA | Reitoria | PROACAD

Atividade Público (docentes)

34º Seminário de Atualização de Práticas Docentes 805

35º Seminário de Atualização de Práticas Docentes 1024

Contratação docente 96

Curso de formação para novos docentes 96

Total 2021

18
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Pró-Reitoria Acadêmica – PROACAD
A Pró-Reitoria Acadêmica é um órgão vinculado diretamente à Reitoria do Centro Universitário de Anápolis – 
UniEVANGÉLICA, que desenvolve ações de aprimoramento da qualidade do ensino de graduação, tal como o 
aperfeiçoamento da gestão acadêmica e administrativa, criando condições favoráveis à melhoria da qualidade da vida 
acadêmica e dos cursos oferecidos de acordo com diretrizes do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e Projeto 
Pedagógico Institucional (PPI).

Para tanto, responsabiliza-se pelo ensino de graduação abrangendo o processo de seleção e ingresso dos estudantes nos 
cursos, o registro e certificação do desempenho acadêmico, a qualificação didático-pedagógica e científica do ensino, a 
formação continuada dos professores, a formulação e a implementação de políticas para o ensino de graduação e as 
atividades dos órgãos executores dessas políticas.  Assessora os cursos na construção de seus projetos pedagógicos, tendo 
como preocupação básica contribuir, de forma permanente e decisiva, com a melhoria do ensino e respectivas atividades 
didático-científicas.

Graduações Presenciais ofertadas em 2018

Bacharelados
ŸAdministração
ŸAgronomia
ŸArquitetura e Urbanismo
ŸCiências Biológicas
ŸCiências Contábeis
ŸComunicação Social: Publicidade e Propaganda
ŸDireito (Campus Anápolis)
ŸDireito (Campus Ceres)
ŸEducação Física
ŸEnfermagem
ŸEngenharia Civil (Campus Anápolis)
ŸEngenharia Civil (Campus Ceres)
ŸEngenharia de Software (Novo)
ŸEngenharia Elétrica
ŸEngenharia Mecânica
ŸEngenharia de Produção
ŸFarmácia
ŸFisioterapia
ŸMedicina
ŸOdontologia
ŸPsicologia

Licenciatura
ŸPedagogia

Cursos Superiores em Tecnologia
ŸDesign de Interiores
ŸDesign Gráfico
ŸEstética e Cosmética
ŸGastronomia
ŸRadiologia
ŸGestão de Qualidade
ŸGestão Financeira
ŸLogística
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solicitação, esses usuários são atendidos pessoalmente. 
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Desenvolve-se por meio deste projeto um trabalho permanente de valorização da vida e de prevenção ao uso indevido de 
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Pró-Reitoria Acadêmica – PROACAD
A Pró-Reitoria Acadêmica é um órgão vinculado diretamente à Reitoria do Centro Universitário de Anápolis – 
UniEVANGÉLICA, que desenvolve ações de aprimoramento da qualidade do ensino de graduação, tal como o 
aperfeiçoamento da gestão acadêmica e administrativa, criando condições favoráveis à melhoria da qualidade da vida 
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Gestão Pedagógica

Responsável pelo acompanhamento e orientação aos gestores dos cursos de graduação. Atua no apoio à elaboração, 
revisão e atualização de matrizes curriculares e Projetos Pedagógicos dos Cursos.

Nivelamento

O apoio pedagógico ao acadêmico da UniEVANGÉLICA conta com o Programa de Sucesso Acadêmico. O estudante, por 
meio de plataforma de aprendizagem adaptativa, tem acesso a conteúdos de língua portuguesa e matemática que o auxiliam 
em sua vida acadêmica e profissional, facilitando assim seu desenvolvimento durante a graduação. 

A plataforma empregada possibilita que cada graduando participe de um curso de nivelamento personalizado a suas 
demandas. O acadêmico é incentivado por meio da emissão de certificado de curso de extensão.

No ano letivo de 2018, foram realizados também encontros presenciais de orientações de linguagem e motivação profissional 
com os acadêmicos da graduação. 
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Gestão Pedagógica 

Atividade  Público 

II Fórum dos Coordenadores Pedagógicos 47 docentes 

Elaboração, revisão e atualização de matrizes curriculares 
18 cursos

 

Revisão e atualização de Projetos Pedagógicos dos Cursos de 

Graduação 05 cursos
 

Total  70 

Acadêmicos atendidos pelo programa 

Língua Portuguesa 3.652 

Matemática 888 

Total:  4.540 

Orientações de linguagem e motivação profissional (discentes)  

Pedagogia 70 

Fisioterapia 50 

Administração

Ciências Contábeis

Psicologia

CST em Gastronomia

CST em Design Gráfico

CST em Estética e Cosmética

87

90

93

60

30

60

540Total
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Núcleo de Estudo Afro-Brasileira e Indígena / NEABI 

O NEABI dialoga sobre as realidades culturais afro-brasileiras e indígenas, visando à formação integral e cidadã de nossos 
discentes, com ênfase na conscientização da igualdade étnico-racial, aspirando à formação integral e cidadã de nossos 
discentes, assim como a convivência baseada na igualdade ético-racial. Disponibiliza material para: pesquisas, produção de 
artigos e construção de matrizes curriculares, assim como planos de ensinos nos cursos de graduação, observando a Lei 
10.639/03.

Disponibilização de equipe especializada para o atendimento nos períodos matutino, vespertino e noturno.

Núcleo de Acessibilidade e Inclusão

O Núcleo responde pela organização de ações institucionais que garantam a inclusão de pessoas com deficiência à vida 
acadêmica, bem como colaboradores e pessoas da comunidade que utilizam os espaços e serviços da instituição, 
eliminando barreiras arquitetônicas, pedagógicas, atitudinais e na comunicação e informação, promovendo o cumprimento 
dos requisitos legais de acessibilidade e inclusão e garantindo o acesso da pessoa com deficiência ao ensino superior. 
Ligado à Pró Reitoria Acadêmica – PROACAD, o núcleo zela pelo princípio da equidade e publicidade, ou seja, preocupa-se 
com o tratamento igualitário de todos e cria esse espaço para tornar pública a sua missão, que é a de efetivação do Programa 
de Acessibilidade e Inclusão.
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Atendimento pedagógico 534

Seminário de Acolhida e Integração Acadêmica 2450

Programa UniVIDA - Prevenção ao Uso Indevido de Drogas 936

Núcleo de Estudo Afro Brasileiro e Indígena - NEABI 2476

Programa de Concluintes 830

Ouvidoria Geral 55

Declaração – passe escolar 2.495

Total 7281

Ações realizadas*

* Atendimento permanente – discente, docente, gestores de cursos, colaboradores, familiares e comunidade.

Oficina “Desafios da Educação Inclusiva no Ensino Superior” - Seminário

de Atualização de Práticas Docentes
30 Docentes

Visita ao Núcleo de Acessibilidade 40 Acadêmicos da UniATI

Visita ao Núcleo de Acessibilidade 14
Acadêmicos do curso de Ciências 

Biológicas 

Apresentação do Núcleo de Acessibilidade e demonstração das

tecnologias da Sala de Recursos Multifuncionais
15 Acadêmicos da ITEGO

Avaliação de colaborador em situação de remanejamento 2 Colaboradores com deficiência

 Palestras “Direitos humanos, direitos da pessoa com deficiência e 

acessibilidade” - Seminário de Direitos Humanos e da Pessoa com 
300 Comunidade acadêmica e externa

Participação na “Semana de Prevenção e Acidente do Trabalho - SIPAT” 55 Colaboradores da UniEVANGÉLICA

“3ª Edição da Semana Cidadã - na Escola Municipal Lena Leão” 44
Crianças - Faixa Etária entre 6 a 8 

anos

Participação na “Semana do Livro - Experiência com as tecnologias 

assistivas na Sala de Recursos Multifuncionais e oficina de Libras”
40 Acadêmicos da UniATI

Avaliação de colaborador em situação de remanejamento 3 Colaboradores com deficiência

Total 543

Ações realizadas 
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Gestão Pedagógica

Responsável pelo acompanhamento e orientação aos gestores dos cursos de graduação. Atua no apoio à elaboração, 
revisão e atualização de matrizes curriculares e Projetos Pedagógicos dos Cursos.

Nivelamento

O apoio pedagógico ao acadêmico da UniEVANGÉLICA conta com o Programa de Sucesso Acadêmico. O estudante, por 
meio de plataforma de aprendizagem adaptativa, tem acesso a conteúdos de língua portuguesa e matemática que o auxiliam 
em sua vida acadêmica e profissional, facilitando assim seu desenvolvimento durante a graduação. 

A plataforma empregada possibilita que cada graduando participe de um curso de nivelamento personalizado a suas 
demandas. O acadêmico é incentivado por meio da emissão de certificado de curso de extensão.

No ano letivo de 2018, foram realizados também encontros presenciais de orientações de linguagem e motivação profissional 
com os acadêmicos da graduação. 
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Gestão Pedagógica 

Atividade  Público 

II Fórum dos Coordenadores Pedagógicos 47 docentes 

Elaboração, revisão e atualização de matrizes curriculares 
18 cursos

 

Revisão e atualização de Projetos Pedagógicos dos Cursos de 

Graduação 05 cursos
 

Total  70 

Acadêmicos atendidos pelo programa 

Língua Portuguesa 3.652 

Matemática 888 

Total:  4.540 

Orientações de linguagem e motivação profissional (discentes)  

Pedagogia 70 

Fisioterapia 50 

Administração

Ciências Contábeis

Psicologia

CST em Gastronomia

CST em Design Gráfico

CST em Estética e Cosmética

87

90

93

60

30

60

540Total
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Núcleo de Estudo Afro-Brasileira e Indígena / NEABI 

O NEABI dialoga sobre as realidades culturais afro-brasileiras e indígenas, visando à formação integral e cidadã de nossos 
discentes, com ênfase na conscientização da igualdade étnico-racial, aspirando à formação integral e cidadã de nossos 
discentes, assim como a convivência baseada na igualdade ético-racial. Disponibiliza material para: pesquisas, produção de 
artigos e construção de matrizes curriculares, assim como planos de ensinos nos cursos de graduação, observando a Lei 
10.639/03.

Disponibilização de equipe especializada para o atendimento nos períodos matutino, vespertino e noturno.

Núcleo de Acessibilidade e Inclusão

O Núcleo responde pela organização de ações institucionais que garantam a inclusão de pessoas com deficiência à vida 
acadêmica, bem como colaboradores e pessoas da comunidade que utilizam os espaços e serviços da instituição, 
eliminando barreiras arquitetônicas, pedagógicas, atitudinais e na comunicação e informação, promovendo o cumprimento 
dos requisitos legais de acessibilidade e inclusão e garantindo o acesso da pessoa com deficiência ao ensino superior. 
Ligado à Pró Reitoria Acadêmica – PROACAD, o núcleo zela pelo princípio da equidade e publicidade, ou seja, preocupa-se 
com o tratamento igualitário de todos e cria esse espaço para tornar pública a sua missão, que é a de efetivação do Programa 
de Acessibilidade e Inclusão.
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Atendimento pedagógico 534

Seminário de Acolhida e Integração Acadêmica 2450

Programa UniVIDA - Prevenção ao Uso Indevido de Drogas 936

Núcleo de Estudo Afro Brasileiro e Indígena - NEABI 2476

Programa de Concluintes 830

Ouvidoria Geral 55

Declaração – passe escolar 2.495

Total 7281

Ações realizadas*

* Atendimento permanente – discente, docente, gestores de cursos, colaboradores, familiares e comunidade.

Oficina “Desafios da Educação Inclusiva no Ensino Superior” - Seminário

de Atualização de Práticas Docentes
30 Docentes

Visita ao Núcleo de Acessibilidade 40 Acadêmicos da UniATI

Visita ao Núcleo de Acessibilidade 14
Acadêmicos do curso de Ciências 

Biológicas 

Apresentação do Núcleo de Acessibilidade e demonstração das

tecnologias da Sala de Recursos Multifuncionais
15 Acadêmicos da ITEGO

Avaliação de colaborador em situação de remanejamento 2 Colaboradores com deficiência

 Palestras “Direitos humanos, direitos da pessoa com deficiência e 

acessibilidade” - Seminário de Direitos Humanos e da Pessoa com 
300 Comunidade acadêmica e externa

Participação na “Semana de Prevenção e Acidente do Trabalho - SIPAT” 55 Colaboradores da UniEVANGÉLICA

“3ª Edição da Semana Cidadã - na Escola Municipal Lena Leão” 44
Crianças - Faixa Etária entre 6 a 8 

anos

Participação na “Semana do Livro - Experiência com as tecnologias 

assistivas na Sala de Recursos Multifuncionais e oficina de Libras”
40 Acadêmicos da UniATI

Avaliação de colaborador em situação de remanejamento 3 Colaboradores com deficiência

Total 543

Ações realizadas 
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· Laboratório de Anatomia Humana II

· Laboratório de Anatomia Humana III
�    - Área de apoio – Ossário
�    - Área de apoio – Sala de formolização

· Laboratório Multidisciplinar de Química I

· Laboratório Multidisciplinar de Química II

· Laboratório Multidisciplinar de Química III
�    - Área de apoio – Almoxarifado de Química

· Laboratório de Habilidades Médicas

· Laboratório de Técnicas Cirúrgicas

· Laboratório de Simulações Avançadas I

· Laboratório de Simulações Avançadas II

· Laboratório de Simulações Avançadas III

· Laboratório Morfofuncional I

· Laboratório Morfofuncional II

Coordenadoria dos Laboratórios de Informática – LABIN

· Laboratório de Informática 1

· Laboratório de Informática 2

· Laboratório de Informática 3

· Laboratório de Informática 4

· Laboratório de Informática 5

· Laboratório de Informática 6

· Laboratório de Informática 7

· Laboratório de Informática 8

· Laboratório de Informática 9

· Laboratório de Informática 10

Clínicas, laboratórios básicos e laboratórios específicos

· Almoxarifado de Química

· Atelier I

· Atelier II

· Atelier III

· Atelier IV

· Atelier V

· Atelier VI

· Biotério

· Brinquedoteca

· Câmara Úmida

· Campo de Futebol 

· Campo Experimental – Área de Plantio

· Campo Experimental – Estufas

· Campo Experimental – Serpentário

· Central de Esterilização

· Centro de Simulações Avançadas I

· Centro de Simulações Avançadas II

· Centro de Simulações Avançadas III
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Acompanhamento dos egressos

A inserção dos ex-alunos no mercado de trabalho tem sido uma grande prioridade da UniEVANGÉLICA. Do esforço 
institucional em formar profissionais com valores cristãos, éticos e comprometidos com o desenvolvimento sustentável para 
sociedade, emerge a necessidade do constante acompanhamento e monitoramento de seus egressos.  Para tanto, a IES 
criou o PAAE – Programa de Acompanhamento e Atendimento de Egressos, que faz parte de um conjunto de políticas 
institucionais que buscam coletar e analisar informações acerca da vida acadêmica, inserção profissional, qualidade da 
formação recebida e trajetória da carreira dos egressos. Essas informações têm sido fundamentais para retroalimentar o 
processo de ensino, pesquisa e extensão.

Destacam-se as seguintes ações de fluxo contínuo:
a)   Sensibilização e qualificação da comunidade interna para a realização de ações voltadas a operacionalização das 

políticas de acompanhamento de egressos. 
b)     Solicitação online e gratuita do cartão do egresso, como forma de viabilizar o acesso a IES em cursos de pós-graduação 

com descontos especiais, cursos de extensão, palestras, biblioteca, assim como acesso seguro e identificado em toda 
a estrutura e serviços da UniEVANGÉLICA. 

c)     Levantamento e socialização de casos de sucesso por meio do canal Conte sua História.
d)     Apoio na realização de Encontros de Egressos como forma de socialização, atualização e troca de experiências. 
e)    Atualização sobre as ações e eventos da IES por meio do envio de Newsletters e e-mails. 

Ademais, é importante ressaltar que a UniEVANGÉLICA, em todos os níveis de ensino oferecido, tem priorizado a 
identificação, a atualização e a utilização do perfil do egresso como forma de construção de todas as políticas e 
estratégias de ensino, tais como estruturas curriculares, estágios, atividades práticas, composição do corpo docente, 
eventos, dentre outras. 

Programa de Gerenciamento de Resíduos 

Este programa tem como finalidade apontar e descrever as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas suas 
características e riscos, no âmbito da UniEVANGÉLICA, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, 
acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como as ações de proteção à 
saúde e ao meio ambiente. Essas ações são realizadas de acordo com a RDC ANVISA 306/04 (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) e a Resolução CONAMA 358/05 (Conselho Nacional do Meio Ambiente).
Identifica, ainda, a geração de resíduos dentro da instituição: domésticos ou residenciais, comerciais (lanchonetes, 
administrativos), industriais (laboratórios de química), construção civil, radioativos, de serviços de saúde.

Coordenadoria dos Laboratórios Básicos – LABBAS

Laboratórios de Ciências Básicas que atendem aos cursos da área da Saúde: Ciências Biológicas, Educação Física, 
Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Odontologia, Psicologia e Cursos Superiores de Tecnologia (Gastronomia, 
Estética e Cosmética e Radiologia) e das Engenharias: Agronomia, Engenharia Civil e Engenharia Mecânica. 

O complexo LABBAS envolve 16 laboratórios específicos assim distribuídos:

· Laboratório de Microbiologia e Imunologia
  �    - Área de apoio – Sala de esterilização
�    - Área de apoio - DML

· Laboratório de Microscopia I

· Laboratório de Microscopia II

· Laboratório de Anatomia Humana I
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Acompanhamento de egressos  

Emissão do cartão do egresso 2.357 egressos 

Encontros de Egressos 22 eventos 

Total  2.379 
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· Laboratório de Anatomia Humana II

· Laboratório de Anatomia Humana III
�    - Área de apoio – Ossário
�    - Área de apoio – Sala de formolização

· Laboratório Multidisciplinar de Química I

· Laboratório Multidisciplinar de Química II

· Laboratório Multidisciplinar de Química III
�    - Área de apoio – Almoxarifado de Química

· Laboratório de Habilidades Médicas

· Laboratório de Técnicas Cirúrgicas

· Laboratório de Simulações Avançadas I

· Laboratório de Simulações Avançadas II

· Laboratório de Simulações Avançadas III

· Laboratório Morfofuncional I

· Laboratório Morfofuncional II

Coordenadoria dos Laboratórios de Informática – LABIN

· Laboratório de Informática 1

· Laboratório de Informática 2

· Laboratório de Informática 3

· Laboratório de Informática 4

· Laboratório de Informática 5

· Laboratório de Informática 6

· Laboratório de Informática 7

· Laboratório de Informática 8

· Laboratório de Informática 9

· Laboratório de Informática 10

Clínicas, laboratórios básicos e laboratórios específicos

· Almoxarifado de Química

· Atelier I

· Atelier II

· Atelier III

· Atelier IV

· Atelier V

· Atelier VI

· Biotério

· Brinquedoteca

· Câmara Úmida

· Campo de Futebol 

· Campo Experimental – Área de Plantio

· Campo Experimental – Estufas

· Campo Experimental – Serpentário

· Central de Esterilização

· Centro de Simulações Avançadas I

· Centro de Simulações Avançadas II

· Centro de Simulações Avançadas III
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Acompanhamento dos egressos

A inserção dos ex-alunos no mercado de trabalho tem sido uma grande prioridade da UniEVANGÉLICA. Do esforço 
institucional em formar profissionais com valores cristãos, éticos e comprometidos com o desenvolvimento sustentável para 
sociedade, emerge a necessidade do constante acompanhamento e monitoramento de seus egressos.  Para tanto, a IES 
criou o PAAE – Programa de Acompanhamento e Atendimento de Egressos, que faz parte de um conjunto de políticas 
institucionais que buscam coletar e analisar informações acerca da vida acadêmica, inserção profissional, qualidade da 
formação recebida e trajetória da carreira dos egressos. Essas informações têm sido fundamentais para retroalimentar o 
processo de ensino, pesquisa e extensão.

Destacam-se as seguintes ações de fluxo contínuo:
a)   Sensibilização e qualificação da comunidade interna para a realização de ações voltadas a operacionalização das 

políticas de acompanhamento de egressos. 
b)     Solicitação online e gratuita do cartão do egresso, como forma de viabilizar o acesso a IES em cursos de pós-graduação 

com descontos especiais, cursos de extensão, palestras, biblioteca, assim como acesso seguro e identificado em toda 
a estrutura e serviços da UniEVANGÉLICA. 

c)     Levantamento e socialização de casos de sucesso por meio do canal Conte sua História.
d)     Apoio na realização de Encontros de Egressos como forma de socialização, atualização e troca de experiências. 
e)    Atualização sobre as ações e eventos da IES por meio do envio de Newsletters e e-mails. 

Ademais, é importante ressaltar que a UniEVANGÉLICA, em todos os níveis de ensino oferecido, tem priorizado a 
identificação, a atualização e a utilização do perfil do egresso como forma de construção de todas as políticas e 
estratégias de ensino, tais como estruturas curriculares, estágios, atividades práticas, composição do corpo docente, 
eventos, dentre outras. 

Programa de Gerenciamento de Resíduos 

Este programa tem como finalidade apontar e descrever as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas suas 
características e riscos, no âmbito da UniEVANGÉLICA, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, 
acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como as ações de proteção à 
saúde e ao meio ambiente. Essas ações são realizadas de acordo com a RDC ANVISA 306/04 (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) e a Resolução CONAMA 358/05 (Conselho Nacional do Meio Ambiente).
Identifica, ainda, a geração de resíduos dentro da instituição: domésticos ou residenciais, comerciais (lanchonetes, 
administrativos), industriais (laboratórios de química), construção civil, radioativos, de serviços de saúde.

Coordenadoria dos Laboratórios Básicos – LABBAS

Laboratórios de Ciências Básicas que atendem aos cursos da área da Saúde: Ciências Biológicas, Educação Física, 
Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Odontologia, Psicologia e Cursos Superiores de Tecnologia (Gastronomia, 
Estética e Cosmética e Radiologia) e das Engenharias: Agronomia, Engenharia Civil e Engenharia Mecânica. 

O complexo LABBAS envolve 16 laboratórios específicos assim distribuídos:

· Laboratório de Microbiologia e Imunologia
  �    - Área de apoio – Sala de esterilização
�    - Área de apoio - DML

· Laboratório de Microscopia I

· Laboratório de Microscopia II

· Laboratório de Anatomia Humana I
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Acompanhamento de egressos  

Emissão do cartão do egresso 2.357 egressos 

Encontros de Egressos 22 eventos 

Total  2.379 

Balanço Social | AEE | UniEVANGÉLICA | Reitoria | PROACAD



25

R
E

IT
O

R
IA

· Laboratório de Simulações em Softwares de Engenharia

· Laboratório de Dança - Palco 

· Laboratório de Enfermagem I

· Laboratório de Enfermagem II

· Laboratório de Enfermagem III

· Laboratório de Entomologia

· Laboratório de Estética

· Laboratório de Física, Eletricidade e Instalações Elétricas

· Laboratório de Fisioterapia I

· Laboratório de Fisioterapia II

· Laboratório de Fisioterapia III

· Laboratório de Fotografia e Vídeo

· Laboratório de Ginástica Artística/Olímpica 

· Laboratório de Habilidades Médicas

· Laboratório de Habilidades Clínicas Individuais

· Laboratório de Habilidades Clínicas Grupais

· Laboratório de informática 1

· Laboratório de Informática 2

· Laboratório de Informática 3

· Laboratório de Informática 4

· Laboratório de Informática 5

· Laboratório de Informática 6

· Laboratório de Informática 7

· Laboratório de Informática 8

· Laboratório de Informática do Colégio Couto Júnior

· Laboratório de Informática do Colégio Couto Magalhães

· Laboratório de Interpretação Radiológica 

· Laboratório de Judô 

· Laboratório de Manutenção de Aeronaves

· Laboratório de Maquetes

· Laboratório de Materiais e Ensaios Mecânicos
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· Clínica Escola de Fisioterapia - UniFISIO

· Clínica Odontológica de Ensino - COE

· Centro de Diagnóstico por Imagem

· Depósito Externo de Resíduo ISE/Colégio Couto Magalhães 

· Depósito Externo de Resíduos Químicos (LABBAS e Farmácia) e Resíduos de Saúde (Odontologia)

· Escritório Modelo – Administração

· Estação Meteorológica – Mestrado 

· Fábrica de Tecnologia Turing - FTT

· Farmácia Escola

· Farmácia Escola – Manipulação

· Ginásio de Esportes

· Laboratório Academia Escola

· Laboratório Aeronáutico, Motores e Vibrações

· Laboratório de Aprendizagem e Análise Biocomportamental

· Laboratório Cozinha Escola I

· Laboratório Cozinha Escola II

· Laboratório de Análise de Alimentos e Bromatologia

· Laboratório de Anatomia Humana I

· Laboratório de Anatomia Humana II

· Laboratório de Anatomia Humana III

· Laboratório de apoio - Ossário 

· Laboratório de Anatomia Humana – Sala de formolização 

· Laboratório de Automação e Controle

· Laboratório de Avaliação Física

· Laboratório de Ciências Térmicas

· Laboratório de Conforto de Ambientes

· Laboratório de Cosmética

· Laboratório de Informática 9

· Laboratório de Informática 10

· Laboratório Morfofuncional III

· Laboratório de Cultura de Células e Mecânica Experimental
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· Laboratório de Simulações em Softwares de Engenharia

· Laboratório de Dança - Palco 

· Laboratório de Enfermagem I

· Laboratório de Enfermagem II

· Laboratório de Enfermagem III

· Laboratório de Entomologia

· Laboratório de Estética

· Laboratório de Física, Eletricidade e Instalações Elétricas

· Laboratório de Fisioterapia I

· Laboratório de Fisioterapia II

· Laboratório de Fisioterapia III

· Laboratório de Fotografia e Vídeo

· Laboratório de Ginástica Artística/Olímpica 

· Laboratório de Habilidades Médicas

· Laboratório de Habilidades Clínicas Individuais

· Laboratório de Habilidades Clínicas Grupais

· Laboratório de informática 1

· Laboratório de Informática 2

· Laboratório de Informática 3

· Laboratório de Informática 4

· Laboratório de Informática 5

· Laboratório de Informática 6

· Laboratório de Informática 7

· Laboratório de Informática 8

· Laboratório de Informática do Colégio Couto Júnior

· Laboratório de Informática do Colégio Couto Magalhães

· Laboratório de Interpretação Radiológica 

· Laboratório de Judô 

· Laboratório de Manutenção de Aeronaves

· Laboratório de Maquetes

· Laboratório de Materiais e Ensaios Mecânicos
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· Clínica Escola de Fisioterapia - UniFISIO

· Clínica Odontológica de Ensino - COE

· Centro de Diagnóstico por Imagem

· Depósito Externo de Resíduo ISE/Colégio Couto Magalhães 

· Depósito Externo de Resíduos Químicos (LABBAS e Farmácia) e Resíduos de Saúde (Odontologia)

· Escritório Modelo – Administração

· Estação Meteorológica – Mestrado 

· Fábrica de Tecnologia Turing - FTT

· Farmácia Escola

· Farmácia Escola – Manipulação

· Ginásio de Esportes

· Laboratório Academia Escola

· Laboratório Aeronáutico, Motores e Vibrações

· Laboratório de Aprendizagem e Análise Biocomportamental

· Laboratório Cozinha Escola I

· Laboratório Cozinha Escola II

· Laboratório de Análise de Alimentos e Bromatologia

· Laboratório de Anatomia Humana I

· Laboratório de Anatomia Humana II

· Laboratório de Anatomia Humana III

· Laboratório de apoio - Ossário 

· Laboratório de Anatomia Humana – Sala de formolização 

· Laboratório de Automação e Controle

· Laboratório de Avaliação Física

· Laboratório de Ciências Térmicas

· Laboratório de Conforto de Ambientes

· Laboratório de Cosmética

· Laboratório de Informática 9

· Laboratório de Informática 10

· Laboratório Morfofuncional III

· Laboratório de Cultura de Células e Mecânica Experimental
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Outros órgãos, setores e programas

Comissão de Seleção – COMSEL

A Comissão de Seleção – COMSEL, sob a direção da Pró-Reitoria Acadêmica, tem como ofício a organização dos processos 
de seleção para ingresso nos cursos de graduação e de residência médica, garantindo agilidade, segurança e excelência no 
processamento dos dados. Define o edital dos processos seletivos, prepara à equipe que confecciona as questões das 
provas e a equipe de aplicação, igualmente, organiza a logística de aplicação das provas. Registra os aprovados no vestibular 
e fornece dados estatísticos às coordenações de curso e Secretaria Geral de Cursos. Procede à análise dos resultados 
obtidos pelos candidatos e elabora dados estatísticos para discussão e avaliação posterior. Desenvolve ações permanentes 
de acompanhamento, apoio e avaliação dos processos de seleção com a adoção de medidas de aprimoramento que 
conduzem à transparência.
Para os ingressantes no ensino superior foram realizados processos seletivos nos modelos tradicionais, agendado e de 
reclassificação com aproveitamento de pontos dos processos seletivos realizados em todas mantidas da AEE.

UniEVANGÉLICA (Campus Ceres)

Tradicional 2

Agendados 78

UniEVANGÉLICA (Internacional)

Tradicional 2

FACEG (Goianésia)

Tradicional 2

Agendados 78

FACULDADE RAÍZES (Anápolis)

Tradicional 2

Agendados 78

FECER (Ceres)

Tradicional 1

Agendados 43

FEJA (Jaraguá)

Tradicional 1

Agendados 43

UniEVANGÉLICA (Sede)

Tradicional 2

Agendados 78

Teste Progresso (Medicina) 1

Programa de Residência Médica 1

Processos seletivos realizados

FESCAN (Senador Canedo)

Tradicional 2

Agendados 78
 

 
Total de processos seletivos

Público Total Atendido 

536

13.808
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· Laboratório de Disciplinas Profissionalizantes I

· Laboratório de Disciplinas Profissionalizantes II

· Laboratório de Materiais, Estruturas e Solos

· Laboratório de Mecânica dos Fluídos e Hidráulica

· Laboratório de Metrologia

· Laboratório de Microbiologia e Imunologia

· Laboratório de Microbiologia e Imunologia – Sala de esterilização

· Laboratório de Microbiologia e Imunologia – DML 

· Laboratório de Microscopia I

· Laboratório de Microscopia II

· Laboratório de Pesquisa em Biodiversidade – Mestrado

· Laboratório de Pesquisa em Geoprocessamento - Mestrado

· Laboratório de Processos de Fabricação

· Laboratório de Prótese

· Laboratório de Química e Saneamento Básico

· Laboratório de Topografia

· Laboratório Experimental de Técnicas Cirúrgicas

· Laboratório Morfofuncional I

· Laboratório Morfofuncional II

· Laboratório Pedagógico

· Laboratórios Multidisciplinares de Química I

· Laboratórios Multidisciplinares de Química II

· Laboratórios Multidisciplinares de Química III

· Núcleo de Atividades Complementares (NAC)

· Núcleo de Atividades Simuladas - Cartório Modelo

· Núcleo de Prática Jurídica - Escritório Modelo

· Núcleo de Término de Curso

· Núcleo de Pesquisa em Direito da UniEVANGÉLICA

· Núcleo de Práticas Contábeis

· Parque Aquático

· Pista de Atletismo

· Posto de Atendimento em Enfermagem – UniCUIDAR

· Sala das Prensas (Máquina Universal de Ensaio de Tração e Compressão)

· Trilha Ecológica do Tucano

26

Balanço Social | AEE | UniEVANGÉLICA | Reitoria | PROACAD
B

al
an

ço
 S

o
ci

al
 |

 A
EE

 |
 U

n
iE

V
A

N
G

ÉL
IC

A
  |

 R
ei

to
ri

a 
| 

P
R

O
A

C
A

D



27

Outros órgãos, setores e programas

Comissão de Seleção – COMSEL

A Comissão de Seleção – COMSEL, sob a direção da Pró-Reitoria Acadêmica, tem como ofício a organização dos processos 
de seleção para ingresso nos cursos de graduação e de residência médica, garantindo agilidade, segurança e excelência no 
processamento dos dados. Define o edital dos processos seletivos, prepara à equipe que confecciona as questões das 
provas e a equipe de aplicação, igualmente, organiza a logística de aplicação das provas. Registra os aprovados no vestibular 
e fornece dados estatísticos às coordenações de curso e Secretaria Geral de Cursos. Procede à análise dos resultados 
obtidos pelos candidatos e elabora dados estatísticos para discussão e avaliação posterior. Desenvolve ações permanentes 
de acompanhamento, apoio e avaliação dos processos de seleção com a adoção de medidas de aprimoramento que 
conduzem à transparência.
Para os ingressantes no ensino superior foram realizados processos seletivos nos modelos tradicionais, agendado e de 
reclassificação com aproveitamento de pontos dos processos seletivos realizados em todas mantidas da AEE.

UniEVANGÉLICA (Campus Ceres)

Tradicional 2

Agendados 78

UniEVANGÉLICA (Internacional)

Tradicional 2

FACEG (Goianésia)

Tradicional 2

Agendados 78

FACULDADE RAÍZES (Anápolis)

Tradicional 2

Agendados 78

FECER (Ceres)

Tradicional 1

Agendados 43

FEJA (Jaraguá)

Tradicional 1

Agendados 43

UniEVANGÉLICA (Sede)

Tradicional 2

Agendados 78

Teste Progresso (Medicina) 1

Programa de Residência Médica 1

Processos seletivos realizados

FESCAN (Senador Canedo)

Tradicional 2

Agendados 78
 

 
Total de processos seletivos

Público Total Atendido 

536

13.808
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· Laboratório de Disciplinas Profissionalizantes I

· Laboratório de Disciplinas Profissionalizantes II

· Laboratório de Materiais, Estruturas e Solos

· Laboratório de Mecânica dos Fluídos e Hidráulica

· Laboratório de Metrologia

· Laboratório de Microbiologia e Imunologia

· Laboratório de Microbiologia e Imunologia – Sala de esterilização

· Laboratório de Microbiologia e Imunologia – DML 

· Laboratório de Microscopia I

· Laboratório de Microscopia II

· Laboratório de Pesquisa em Biodiversidade – Mestrado

· Laboratório de Pesquisa em Geoprocessamento - Mestrado

· Laboratório de Processos de Fabricação

· Laboratório de Prótese

· Laboratório de Química e Saneamento Básico

· Laboratório de Topografia

· Laboratório Experimental de Técnicas Cirúrgicas

· Laboratório Morfofuncional I

· Laboratório Morfofuncional II

· Laboratório Pedagógico

· Laboratórios Multidisciplinares de Química I

· Laboratórios Multidisciplinares de Química II

· Laboratórios Multidisciplinares de Química III

· Núcleo de Atividades Complementares (NAC)

· Núcleo de Atividades Simuladas - Cartório Modelo

· Núcleo de Prática Jurídica - Escritório Modelo

· Núcleo de Término de Curso

· Núcleo de Pesquisa em Direito da UniEVANGÉLICA

· Núcleo de Práticas Contábeis

· Parque Aquático

· Pista de Atletismo

· Posto de Atendimento em Enfermagem – UniCUIDAR

· Sala das Prensas (Máquina Universal de Ensaio de Tração e Compressão)

· Trilha Ecológica do Tucano
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Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 
Extensão e Ação Comunitária - PROPPE

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária (PROPPE) tem como propósito a elaboração e 
execução de políticas que desenvolvam na Instituição o ensino de pós-graduação, a pesquisa e as ações de extensão. E, 
neste sentido, tem como foco a apreensão da realidade para nela atuar, na procura da efetivação da indissociabilidade do 
ensino, pesquisa e extensão. Do mesmo modo, compreendendo a importância do empreendedorismo, da inovação e da 
transferência de tecnologia, a PROPPE tem implementado a política institucional da inovação com vista ao relacionamento 
com o setor empresarial, sendo responsável pelo Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) e pela incubação de empresas 
(UniINCUBADORA).

Pós-Graduação Lato Sensu

A pós-graduação lato sensu compreende mais de 50 cursos entre os programas de especialização e os cursos designados 
como MBA (Master of Business Administration), destinados aos portadores de diplomas de nível superior nas diversas áreas 
do conhecimento e de atuação profissional. Os cursos de pós-graduação lato sensu da UniEVANGÉLICA têm certificação 
válida em todo o território nacional e são projetados com base na legislação vigente, em atenção ao conhecimento científico e 
às políticas da AEE. Com um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, a procura por qualificação e conhecimento 
técnico científico e prático, permite por meio dos cursos de Especialização e MBA, que o profissional se prepare para atuar de 
forma competente e inovadora diante dos desafios do mundo globalizado.

Número de cursos: 33
Número de alunos: 506
Por meio da Clínica Odontológica da UniEVANGÉLICA, a pós-graduação lato sensu ofereceu 126 atendimentos à 
comunidade na área de Atualização em Cirurgia Bucal e Periodontal. 

Coordenadoria de Pesquisa

Iniciação Científica

A UniEVANGÉLICA desenvolve quatro modalidades de Iniciação Científica:  PBIC – UniEVANGÉLICA, PIBIC – CNPq, PIBITI 
– CNPq e PVIC.

Programa de Bolsa de Iniciação Científica (PBIC) – UniEVANGÉLICA

No Edital 2017/2018, lançado no primeiro semestre de 2017, foram selecionados 74 projetos de pesquisas envolvendo 118 
planos de trabalho, contando com 62 professores coordenadores e 118 alunos bolsistas.

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC - CNPq)

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) tem em vista apoiar a política de Iniciação Científica 
desenvolvida nas instituições de ensino e/ou pesquisa, por meio da concessão de bolsas de iniciação científica (IC) a 
estudantes de graduação integrados na pesquisa científica. Em 2017, na UniEVANGÉLICA foram contempladas 11 bolsas de 
pesquisas envolvendo a participação de 11 doutores coordenadores e 11 discentes bolsistas.

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI - 
CNPq)

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) tem por objetivo 
estimular os jovens do ensino superior nas atividades, metodologias, conhecimentos e práticas próprias ao desenvolvimento 
tecnológico e processos de inovação. Em 2017, conforme as cotas concedidas, foram distribuídas 3 bolsas em processo 
seletivo, que envolveu 3 doutores e 3 discentes bolsistas.

Balanço Social | AEE | UniEVANGÉLICA | REITORIA | PROPPE

Comissão Própria de Avaliação – CPA 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA está instituída no âmbito do Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA e é 
composta por todos os segmentos da comunidade universitária e da sociedade civil organizada. Esta comissão compreende 
uma atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados existentes na instituição de educação superior. 
Tem como propósito conduzir os processos de avaliação internos da instituição, assim como de sistematizar e prestar as 
informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Realiza 
levantamento de indicadores específicos, projetos pedagógicos, institucionais, cadastro e censo da Instituição. O relatório 
contém todas as informações, análises qualitativas e ações de caráter administrativo, político, pedagógico e técnico-
científico. Esses resultados guiam o processo de avaliação e identificação dos meios e recursos necessários para a melhoria 
da IES. 

28

Ações realizadas 

Apoio às autoavaliações dos cursos e recredenciamento 07 cursos 

Elaboração de instrumentos de autoavaliação e avaliação docente 313 docentes

Seminário de Avaliação Institucional 483 docentes

Simulação de avaliação in loco 09 cursos

Análise dos relatórios de avaliações externas 07 cursos

Análise dos resultados ENADE (ciclo 2017) 06 cursos

Fórum ENADE 2018 1405 discentes

2230Total
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Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 
Extensão e Ação Comunitária - PROPPE

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária (PROPPE) tem como propósito a elaboração e 
execução de políticas que desenvolvam na Instituição o ensino de pós-graduação, a pesquisa e as ações de extensão. E, 
neste sentido, tem como foco a apreensão da realidade para nela atuar, na procura da efetivação da indissociabilidade do 
ensino, pesquisa e extensão. Do mesmo modo, compreendendo a importância do empreendedorismo, da inovação e da 
transferência de tecnologia, a PROPPE tem implementado a política institucional da inovação com vista ao relacionamento 
com o setor empresarial, sendo responsável pelo Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) e pela incubação de empresas 
(UniINCUBADORA).

Pós-Graduação Lato Sensu

A pós-graduação lato sensu compreende mais de 50 cursos entre os programas de especialização e os cursos designados 
como MBA (Master of Business Administration), destinados aos portadores de diplomas de nível superior nas diversas áreas 
do conhecimento e de atuação profissional. Os cursos de pós-graduação lato sensu da UniEVANGÉLICA têm certificação 
válida em todo o território nacional e são projetados com base na legislação vigente, em atenção ao conhecimento científico e 
às políticas da AEE. Com um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, a procura por qualificação e conhecimento 
técnico científico e prático, permite por meio dos cursos de Especialização e MBA, que o profissional se prepare para atuar de 
forma competente e inovadora diante dos desafios do mundo globalizado.

Número de cursos: 33
Número de alunos: 506
Por meio da Clínica Odontológica da UniEVANGÉLICA, a pós-graduação lato sensu ofereceu 126 atendimentos à 
comunidade na área de Atualização em Cirurgia Bucal e Periodontal. 

Coordenadoria de Pesquisa

Iniciação Científica

A UniEVANGÉLICA desenvolve quatro modalidades de Iniciação Científica:  PBIC – UniEVANGÉLICA, PIBIC – CNPq, PIBITI 
– CNPq e PVIC.

Programa de Bolsa de Iniciação Científica (PBIC) – UniEVANGÉLICA

No Edital 2017/2018, lançado no primeiro semestre de 2017, foram selecionados 74 projetos de pesquisas envolvendo 118 
planos de trabalho, contando com 62 professores coordenadores e 118 alunos bolsistas.

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC - CNPq)

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) tem em vista apoiar a política de Iniciação Científica 
desenvolvida nas instituições de ensino e/ou pesquisa, por meio da concessão de bolsas de iniciação científica (IC) a 
estudantes de graduação integrados na pesquisa científica. Em 2017, na UniEVANGÉLICA foram contempladas 11 bolsas de 
pesquisas envolvendo a participação de 11 doutores coordenadores e 11 discentes bolsistas.

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI - 
CNPq)

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) tem por objetivo 
estimular os jovens do ensino superior nas atividades, metodologias, conhecimentos e práticas próprias ao desenvolvimento 
tecnológico e processos de inovação. Em 2017, conforme as cotas concedidas, foram distribuídas 3 bolsas em processo 
seletivo, que envolveu 3 doutores e 3 discentes bolsistas.
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Comissão Própria de Avaliação – CPA 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA está instituída no âmbito do Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA e é 
composta por todos os segmentos da comunidade universitária e da sociedade civil organizada. Esta comissão compreende 
uma atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados existentes na instituição de educação superior. 
Tem como propósito conduzir os processos de avaliação internos da instituição, assim como de sistematizar e prestar as 
informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Realiza 
levantamento de indicadores específicos, projetos pedagógicos, institucionais, cadastro e censo da Instituição. O relatório 
contém todas as informações, análises qualitativas e ações de caráter administrativo, político, pedagógico e técnico-
científico. Esses resultados guiam o processo de avaliação e identificação dos meios e recursos necessários para a melhoria 
da IES. 

28

Ações realizadas 

Apoio às autoavaliações dos cursos e recredenciamento 07 cursos 

Elaboração de instrumentos de autoavaliação e avaliação docente 313 docentes

Seminário de Avaliação Institucional 483 docentes

Simulação de avaliação in loco 09 cursos

Análise dos relatórios de avaliações externas 07 cursos

Análise dos resultados ENADE (ciclo 2017) 06 cursos

Fórum ENADE 2018 1405 discentes

2230Total
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Ciências Contábeis
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 3
Público atendido: 334

Cursos Superiores de Tecnologia
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 3
Público atendido: 470

Direito - Anápolis
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 25
Público atendido: 4.001

Enfermagem
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 51
Público atendido: 10.759

Engenharia Civil - Anápolis
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 5
Público atendido: 607

Engenharia da Computação
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 12
Público atendido: 1.352

Eng. Elétrica
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 2
Público atendido: 89

Eng. Mecânica
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 14
Público atendido: 2.226

Farmácia
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 30
Público atendido: 7.265

Fisioterapia 
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 25
Público atendido: 3.239

Medicina
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 8
Público atendido: 4.415

Mestrado
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 1
Público atendido: 7

Núcleo de Acessibilidade
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 1
Público atendido: 44

Odontologia
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 21
Público atendido: 5.566

31
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Programa Voluntário de Iniciação Científica (PVIC) – UniEVANGÉLICA

 O Programa Voluntário de Iniciação Científica (PVIC) permite a formalização e cadastramento de professores e seus 
orientados, que tiveram projetos de pesquisa aprovados pelo comitê ad hoc externo, a realizar atividades não remuneradas 
de pesquisa na UniEVANGÉLICA, considerando a grande demanda aos editais dos programas de iniciação científica e o 
número de bolsas oferecidas. Em 2017, 30 projetos foram desenvolvidos nesta modalidade, proporcionando a participação 
de 44 discentes.

Coordenação Geral de Extensão e Ação Comunitária 

A concepção de Extensão proposta pela UniEVANGÉLICA tem como alicerce o princípio constitucional da indissociabilidade 
com o ensino e a pesquisa. Isto é, trata-se de um processo acadêmico definido e efetivado em função das demandas sociais, 
políticas, econômicas e culturais da sociedade e da proposta pedagógica dos cursos, dessa forma, torna-se coerente com as 
políticas públicas e indispensáveis à formação cidadã. Tal proposta promove também a interação transformadora entre a 
Instituição e outros setores da sociedade, por meio de ações interdisciplinares realizadas por discentes, sob a orientação de 
seus docentes, com a finalidade de trocar saberes sistematizado, acadêmico e popular. 

As práticas extensionistas têm sido executadas com qualidade técnica e científica pelo corpo docente, discente e técnico-
administrativo da Instituição e atendem de forma significativa a um contingente populacional local, regional e nacional.

Administração
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 6
Público atendido: 652

Agronomia
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 7
Público atendido: 1.133

Arquitetura e Urbanismo
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 2
Público atendido: 217

Biblioteca
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 2
Público atendido: 46

Capelania
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 7
Público atendido: 13.450

 UniEVANGÉLICA -  Campus Ceres
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 3
Público atendido: 1.140
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Total  de projetos atingido na iniciação cientifica 2017/2018

Projetos 104

Planos de Trabalhos 176

Professores Coordenadores 83

Alunos Bolsistas 132

Alunos Voluntarios 44



Ciências Contábeis
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 3
Público atendido: 334

Cursos Superiores de Tecnologia
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 3
Público atendido: 470

Direito - Anápolis
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 25
Público atendido: 4.001

Enfermagem
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 51
Público atendido: 10.759

Engenharia Civil - Anápolis
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 5
Público atendido: 607

Engenharia da Computação
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 12
Público atendido: 1.352

Eng. Elétrica
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 2
Público atendido: 89

Eng. Mecânica
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 14
Público atendido: 2.226

Farmácia
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 30
Público atendido: 7.265

Fisioterapia 
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 25
Público atendido: 3.239

Medicina
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 8
Público atendido: 4.415

Mestrado
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 1
Público atendido: 7

Núcleo de Acessibilidade
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 1
Público atendido: 44

Odontologia
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 21
Público atendido: 5.566
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Programa Voluntário de Iniciação Científica (PVIC) – UniEVANGÉLICA

 O Programa Voluntário de Iniciação Científica (PVIC) permite a formalização e cadastramento de professores e seus 
orientados, que tiveram projetos de pesquisa aprovados pelo comitê ad hoc externo, a realizar atividades não remuneradas 
de pesquisa na UniEVANGÉLICA, considerando a grande demanda aos editais dos programas de iniciação científica e o 
número de bolsas oferecidas. Em 2017, 30 projetos foram desenvolvidos nesta modalidade, proporcionando a participação 
de 44 discentes.

Coordenação Geral de Extensão e Ação Comunitária 

A concepção de Extensão proposta pela UniEVANGÉLICA tem como alicerce o princípio constitucional da indissociabilidade 
com o ensino e a pesquisa. Isto é, trata-se de um processo acadêmico definido e efetivado em função das demandas sociais, 
políticas, econômicas e culturais da sociedade e da proposta pedagógica dos cursos, dessa forma, torna-se coerente com as 
políticas públicas e indispensáveis à formação cidadã. Tal proposta promove também a interação transformadora entre a 
Instituição e outros setores da sociedade, por meio de ações interdisciplinares realizadas por discentes, sob a orientação de 
seus docentes, com a finalidade de trocar saberes sistematizado, acadêmico e popular. 

As práticas extensionistas têm sido executadas com qualidade técnica e científica pelo corpo docente, discente e técnico-
administrativo da Instituição e atendem de forma significativa a um contingente populacional local, regional e nacional.

Administração
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 6
Público atendido: 652

Agronomia
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 7
Público atendido: 1.133

Arquitetura e Urbanismo
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 2
Público atendido: 217

Biblioteca
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 2
Público atendido: 46

Capelania
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 7
Público atendido: 13.450

 UniEVANGÉLICA -  Campus Ceres
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 3
Público atendido: 1.140
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Total  de projetos atingido na iniciação cientifica 2017/2018

Projetos 104

Planos de Trabalhos 176

Professores Coordenadores 83

Alunos Bolsistas 132

Alunos Voluntarios 44
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Coordenação de Pós-graduação Stricto Sensu

A Coordenação de Pós-graduação Stricto Sensu está vinculada a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 
Ação Comunitária (ProPPE), e tem como função coordenar as ações da Pós-graduação em nível de Stricto Sensu.
Vincula-se a esta coordenação o Programa de Pós-graduação, em nível Mestrado e Doutorado em Sociedade, Tecnologia e 
Meio Ambiente (PPG STMA); o recém-aprovado Programa de Odontologia, e os grupos de Aplicativo para cursos novos 
(APCN) na área de Ciências Farmacêuticas, Ciências do Movimento Humano e Reabilitação e Saúde e Comportamento; 
além da Câmara de Pós-graduação.

Atividades 2018 (Participações em eventos)

Fórum Regional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-graduação (Brasília)
Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-graduação (Curitiba)
Encontro Nacional da Área 21 (Londrina)
Encontros de Pesquisa na Fundação de Amparo a Pesquisa de Goiás (Goiânia)

Produção científica qualificada na Base PubMed 2016-2017-2018

52 Artigos publicados (7-21-24 respectivamente)

Produção científica qualificada em Qualis Capes 2016-2017-2018

426 Artigos publicados com qualis

Atividades do Programa de Pós-graduação em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente

Em 2018, foram 14 defesas de Mestrado  
Realizou o VIII Simpósio Nacional de Ciência e Meio Ambiente 
62 artigos publicados, sendo 34 em estrato superior CAPES.

Atividades do recém-aprovado Programa de Odontologia

Encontros de pesquisa na instituição
Participação em evento da área da Odontologia (Uberlândia)
Acompanhamento do processo de avaliação da CAPES e resposta ao pedido de adequação, o qual foi acatado pela área 
em 21 de Dezembro de 2018.
17 artigos publicados, sendo 12 em estrato superior CAPES.

Atividades do APCNs de Ciências Farmacêuticas

Encontros de pesquisa na instituição
Participação em evento da área da Farmácia (Goiânia)
Acompanhamento do processo de avaliação da CAPES e resposta de reconsideração.
34 artigos publicados, sendo 22 em estrato superior CAPES.

Atividades do APCNs de Ciências do Movimento Humano e Reabilitação

Participação no Fórum dos Bolsistas Produtividade na área 21 (Fisioterapia)
Participação no Fórum dos Bolsistas Produtividade na área 21 (Educação Física)
Encontros de pesquisa na instituição
Acompanhamento do processo de avaliação da CAPES e montagem de estratégia para nova submissão em 2019.
53 artigos publicados, sendo 34 em estrato superior CAPES.

Atividades do APCNs em Saúde e Comportamento

Encontros de pesquisa na instituição
Acompanhamento do processo de avaliação da CAPES e montagem de estratégia para nova submissão em 2021.
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Pedagogia/ISE
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 23
Público atendido: 5.620

Pró-Reitoria Acadêmica 
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 2
Público atendido: 521

Psicologia
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 5
Público atendido: 1.635

Comunicação Social Publicidade e Propaganda
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 2
Público atendido: 252

UniATENDER 
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 6
Público atendido: 5.901

UniMISSÕES/NAI
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 8
Público atendido: 3.011

Cursos de Extensão

Os cursos de Extensão Universitária da UniEVANGÉLICA são desenvolvidos em três vertentes:

Cursos Livres: Voltados para as necessidades urgentes do mercado de trabalho, numa perspectiva de atualização e 
qualificação profissional. 

Cursos de Disciplinas Especiais: Voltadas para o aproveitamento curricular, para alunos de outras IES, atendendo os 
requisitos necessários, tais como: compatibilidade nos cursos e ementas, e autorização da direção ou coordenação da IES 
que o aluno frequenta.

Cursos para concursos: Oferece matérias básicas e especificas dos concursos de abrangência nacional, regional e 
municipal, considerando as especificidades de cada um. 

Público Atendido: 106
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Coordenação de Pós-graduação Stricto Sensu

A Coordenação de Pós-graduação Stricto Sensu está vinculada a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 
Ação Comunitária (ProPPE), e tem como função coordenar as ações da Pós-graduação em nível de Stricto Sensu.
Vincula-se a esta coordenação o Programa de Pós-graduação, em nível Mestrado e Doutorado em Sociedade, Tecnologia e 
Meio Ambiente (PPG STMA); o recém-aprovado Programa de Odontologia, e os grupos de Aplicativo para cursos novos 
(APCN) na área de Ciências Farmacêuticas, Ciências do Movimento Humano e Reabilitação e Saúde e Comportamento; 
além da Câmara de Pós-graduação.

Atividades 2018 (Participações em eventos)

Fórum Regional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-graduação (Brasília)
Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-graduação (Curitiba)
Encontro Nacional da Área 21 (Londrina)
Encontros de Pesquisa na Fundação de Amparo a Pesquisa de Goiás (Goiânia)

Produção científica qualificada na Base PubMed 2016-2017-2018

52 Artigos publicados (7-21-24 respectivamente)

Produção científica qualificada em Qualis Capes 2016-2017-2018

426 Artigos publicados com qualis

Atividades do Programa de Pós-graduação em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente

Em 2018, foram 14 defesas de Mestrado  
Realizou o VIII Simpósio Nacional de Ciência e Meio Ambiente 
62 artigos publicados, sendo 34 em estrato superior CAPES.

Atividades do recém-aprovado Programa de Odontologia

Encontros de pesquisa na instituição
Participação em evento da área da Odontologia (Uberlândia)
Acompanhamento do processo de avaliação da CAPES e resposta ao pedido de adequação, o qual foi acatado pela área 
em 21 de Dezembro de 2018.
17 artigos publicados, sendo 12 em estrato superior CAPES.

Atividades do APCNs de Ciências Farmacêuticas

Encontros de pesquisa na instituição
Participação em evento da área da Farmácia (Goiânia)
Acompanhamento do processo de avaliação da CAPES e resposta de reconsideração.
34 artigos publicados, sendo 22 em estrato superior CAPES.

Atividades do APCNs de Ciências do Movimento Humano e Reabilitação

Participação no Fórum dos Bolsistas Produtividade na área 21 (Fisioterapia)
Participação no Fórum dos Bolsistas Produtividade na área 21 (Educação Física)
Encontros de pesquisa na instituição
Acompanhamento do processo de avaliação da CAPES e montagem de estratégia para nova submissão em 2019.
53 artigos publicados, sendo 34 em estrato superior CAPES.

Atividades do APCNs em Saúde e Comportamento

Encontros de pesquisa na instituição
Acompanhamento do processo de avaliação da CAPES e montagem de estratégia para nova submissão em 2021.
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Pedagogia/ISE
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 23
Público atendido: 5.620

Pró-Reitoria Acadêmica 
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 2
Público atendido: 521

Psicologia
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 5
Público atendido: 1.635

Comunicação Social Publicidade e Propaganda
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 2
Público atendido: 252

UniATENDER 
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 6
Público atendido: 5.901

UniMISSÕES/NAI
Eventos/Serviços/ Projetos/programa: 8
Público atendido: 3.011

Cursos de Extensão

Os cursos de Extensão Universitária da UniEVANGÉLICA são desenvolvidos em três vertentes:

Cursos Livres: Voltados para as necessidades urgentes do mercado de trabalho, numa perspectiva de atualização e 
qualificação profissional. 

Cursos de Disciplinas Especiais: Voltadas para o aproveitamento curricular, para alunos de outras IES, atendendo os 
requisitos necessários, tais como: compatibilidade nos cursos e ementas, e autorização da direção ou coordenação da IES 
que o aluno frequenta.

Cursos para concursos: Oferece matérias básicas e especificas dos concursos de abrangência nacional, regional e 
municipal, considerando as especificidades de cada um. 

Público Atendido: 106
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Núcleo UniINCUBADORA

Em uma economia competitiva e globalizada, o número de micro e pequenas empresas vêm crescendo de uma forma 
significativa no Brasil, causando como consequência o fortalecimento do desempenho econômico.
O ambiente competitivo é hostil e inseguro, a busca por orientação e apoio a empreendimentos tem se tornado uma 
necessidade constante na contemporaneidade.
Nesse contexto, as incubadoras de empresas se apresentam como uma alternativa para estimular a inovação e a geração de 
pequenos empreendimentos tecnológicos, uma vez que a incubadora de empresas estimula o empreendedorismo na medida 
em que fortalece as empresas em seus primeiros anos de existência e as prepara para sobreviver no mercado.
Dentro dessa dinâmica, a UniINCUBADORA vem estimulando o empreendedorismo e a competitividade por meio de 
negócios com potencial e perspectiva de mercado, ampliando e criando condições favoráveis ao fortalecimento dos 
empreendimentos, criando importantes parcerias, disponibilizando aos projetos apoiados uma completa infraestrutura com 
sala de reuniões, espaço de Coworking, recepção, secretaria e oferecendo apoio gerencial e administrativo através de 
assessorias para elaboração do plano de negócios, consultorias especializadas de acordo com as necessidades das 
empresas nas áreas de empreendedorismo, tecnologia, capital, mercado e gestão, baseadas nos 5 eixos do CERNE - Centro 
de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos – atendendo às exigências da certificação junto a este, uma vez que a 
UniINCUBADORA, está passando pelo processo de certificação no modelo CERNE,  além de qualificação gerencial e 
tecnológica dos empreendedores.
A UniINCUBADORA procura estimular a criação e o desenvolvimento de novos negócios, por meio da formação 
complementar do empreendedor, pois quanto mais qualificado um empreendedor está, mais chances ele tem de analisar o 
mercado da forma adequada e de levar a empresa a um crescimento saudável. O núcleo tem oferecido cursos, palestras e 
oficinas, em 2018 não foi diferente, manteve o Programa De Capacitação Para Empreendedores: Caça Talentos, realizando 
as oficinas: Inovação Tecnológica, Gestão de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia; Organizando as 
Finanças da sua Empresa; Relações Interpessoais e Liderança; Design Thinking, Desenvolvimento Da Ideia E Definição De 
Personas; Elaboração de Modelos de Negócios; Liderança e Inteligência Emocional e ainda, oficina de Plano de Negócios, 
tendo alcançado um total de aproximadamente 170 participantes, gerando assim um ciclo de desenvolvimento sócio 
econômico local e regional.

Projetos Apoiados em 2018:

Ÿ Apolo Engenharia

Ÿ Avena Engenharia

Ÿ Base Kids

Ÿ New Music
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Coordenadoria do Centro de Línguas

O Centro de Línguas da UniEVANGÉLICA prepara os alunos para a aquisição e proficiência em uma língua estrangeira. São 
oferecidos cursos de inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, língua brasileira de sinais, chinês e português para 
estrangeiro.

O objetivo educacional da metodologia pedagógica do Centro de Línguas é promover o desenvolvimento completo das 
habilidades de comunicação: fala, audição, leitura e escrita. 
Assim, os alunos são estimulados a se expressar livremente, vencendo suas inibições e bloqueios durante o aprendizado. 
Tendo a oportunidade de conhecer muito mais do que um idioma, por meio de avançadas técnicas de ensino, os alunos 
podem desenvolver os aspectos pessoais, culturais e acadêmicos, além de liderança e automotivação. 

UniCIETEC

O primeiro Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia do Estado de Goiás – UniCIETEC, é um espaço que 
foi criado para estimular o crescimento e competitividade das empresas por meio do avanço tecnológico, é responsável por 
administrar a política de inovação para promover a utilização do conhecimento científico e tecnológico produzido na 
UniEVANGÉLICA.

O UniCIETEC é composto pelos seguintes núcleos:

Ÿ UniINCUBADORA;

Ÿ Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT).
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Núcleo UniINCUBADORA

Em uma economia competitiva e globalizada, o número de micro e pequenas empresas vêm crescendo de uma forma 
significativa no Brasil, causando como consequência o fortalecimento do desempenho econômico.
O ambiente competitivo é hostil e inseguro, a busca por orientação e apoio a empreendimentos tem se tornado uma 
necessidade constante na contemporaneidade.
Nesse contexto, as incubadoras de empresas se apresentam como uma alternativa para estimular a inovação e a geração de 
pequenos empreendimentos tecnológicos, uma vez que a incubadora de empresas estimula o empreendedorismo na medida 
em que fortalece as empresas em seus primeiros anos de existência e as prepara para sobreviver no mercado.
Dentro dessa dinâmica, a UniINCUBADORA vem estimulando o empreendedorismo e a competitividade por meio de 
negócios com potencial e perspectiva de mercado, ampliando e criando condições favoráveis ao fortalecimento dos 
empreendimentos, criando importantes parcerias, disponibilizando aos projetos apoiados uma completa infraestrutura com 
sala de reuniões, espaço de Coworking, recepção, secretaria e oferecendo apoio gerencial e administrativo através de 
assessorias para elaboração do plano de negócios, consultorias especializadas de acordo com as necessidades das 
empresas nas áreas de empreendedorismo, tecnologia, capital, mercado e gestão, baseadas nos 5 eixos do CERNE - Centro 
de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos – atendendo às exigências da certificação junto a este, uma vez que a 
UniINCUBADORA, está passando pelo processo de certificação no modelo CERNE,  além de qualificação gerencial e 
tecnológica dos empreendedores.
A UniINCUBADORA procura estimular a criação e o desenvolvimento de novos negócios, por meio da formação 
complementar do empreendedor, pois quanto mais qualificado um empreendedor está, mais chances ele tem de analisar o 
mercado da forma adequada e de levar a empresa a um crescimento saudável. O núcleo tem oferecido cursos, palestras e 
oficinas, em 2018 não foi diferente, manteve o Programa De Capacitação Para Empreendedores: Caça Talentos, realizando 
as oficinas: Inovação Tecnológica, Gestão de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia; Organizando as 
Finanças da sua Empresa; Relações Interpessoais e Liderança; Design Thinking, Desenvolvimento Da Ideia E Definição De 
Personas; Elaboração de Modelos de Negócios; Liderança e Inteligência Emocional e ainda, oficina de Plano de Negócios, 
tendo alcançado um total de aproximadamente 170 participantes, gerando assim um ciclo de desenvolvimento sócio 
econômico local e regional.

Projetos Apoiados em 2018:

Ÿ Apolo Engenharia

Ÿ Avena Engenharia

Ÿ Base Kids

Ÿ New Music
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Coordenadoria do Centro de Línguas

O Centro de Línguas da UniEVANGÉLICA prepara os alunos para a aquisição e proficiência em uma língua estrangeira. São 
oferecidos cursos de inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, língua brasileira de sinais, chinês e português para 
estrangeiro.

O objetivo educacional da metodologia pedagógica do Centro de Línguas é promover o desenvolvimento completo das 
habilidades de comunicação: fala, audição, leitura e escrita. 
Assim, os alunos são estimulados a se expressar livremente, vencendo suas inibições e bloqueios durante o aprendizado. 
Tendo a oportunidade de conhecer muito mais do que um idioma, por meio de avançadas técnicas de ensino, os alunos 
podem desenvolver os aspectos pessoais, culturais e acadêmicos, além de liderança e automotivação. 

UniCIETEC

O primeiro Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia do Estado de Goiás – UniCIETEC, é um espaço que 
foi criado para estimular o crescimento e competitividade das empresas por meio do avanço tecnológico, é responsável por 
administrar a política de inovação para promover a utilização do conhecimento científico e tecnológico produzido na 
UniEVANGÉLICA.

O UniCIETEC é composto pelos seguintes núcleos:

Ÿ UniINCUBADORA;

Ÿ Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT).

Balanço Social | AEE | UniEVANGÉLICA | REITORIA | PROPPE

B
al

an
ço

 S
o

ci
al

 |
 A

EE
 |

 U
n

iE
V

A
N

G
ÉL

IC
A

  |
 R

ei
to

ri
a 

| 
P

R
O

P
P

E



37

Atividades de prestação de serviços à 
comunidade

Academia Escola

A Academia escola tem a preocupação com a formação dos estudantes e com o desenvolvimento de cada indivíduo, não só 
profissionalmente, mas também na sua formação social e cidadã. Além da modalidade de musculação, fornecemos aulas de 
ginástica, dança, funcional, jiu-jitsu e spinning. Atualmente, a Academia Escola da UniEVANGÉLICA realiza atendimento a 
mais de 1000 clientes, contemplando cerca de 250 usuários através de projetos 100% subsidiados, ao absorver vários 
projetos sociais da instituição, prefeitura, dentre outros, como forma de promover saúde e o desenvolvimento cidadão. Tais 
como: Associação de Deficientes de Anápolis; Alunos do Curso de Educação Fisica; Atletas da UniEvangélica de variadas 
modalidades; Equipe da Guarda Universitária; Atletas do Projeto Zatopek; e os idosos do projeto UNIATI. Além destes, a 
Academia Escola fomenta a qualidade de vida no grupo da Terceira idade, onde usuários acima de 55 anos podem aderir ao 
plano matutino mensal com 50% de desconto. Com os investimentos no Setor, houve um aumento muito significativo nos 
atendimentos em relação ao período anterior: TOTAL DE ATENDIMENTOS: 1253.

Ambulatório Avançado de Enfermagem – UniCUIDAR

O UniCUIDAR  é o ambulatório de Enfermagem  da UniEVANGÉLICA, o qual  oferece campo para estágios do curso de 
Enfermagem e para as ações de extensão e pesquisa. Constitui-se num espaço apropriado ao desenvolvimento de 
competências necessárias à formação do enfermeiro generalista. A equipe de saúde é composta por enfermeiras, docentes e 
acadêmicos do Curso de Enfermagem.

 A Missão do UniCUIDAR é promover a saúde da comunidade acadêmica, colaboradores e do público que frequenta o Centro 
Universitário de Anápolis, incluindo a comunidade externa,  conforme solicitações. 

As intervenções de Enfermagem realizadas com maior frequência são:

Ÿ �Consulta de Enfermagem de diferentes especialidades (clínica para diversas fases do ciclo de vida e ginecológica); 
Ÿ �Educação em saúde; 
Ÿ �Acolhimento e aconselhamento;
Ÿ � Investigação de riscos para doenças crônicas e agravos não transmissíveis e suas complicações (diabetes mellitus, 

cardiopatias, hipertensão arterial, obesidade e outros);
Ÿ �Acompanhamento de hipertensos; 
Ÿ �Atendimento pré-hospitalar, com encaminhamentos para a rede de referência;
Ÿ �Saúde do trabalhador - apoio às ações da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (CIPA);
Ÿ �Assistência em caso de acidentes ocupacionais com devidos encaminhamentos;
Ÿ �Vacinação e controle do estado de imunização dos acadêmicos e funcionários;
Ÿ� Vacinação de populações específicas no município (Influenza; HPV; Meningocócica C; Pneumocócica);
Ÿ �Atenção à saúde da mulher – orientações, busca ativa de câncer de colo de útero e de mama, encaminhamento de 

exames, resultados e orientação individualizada,
Ÿ �Visita domiciliar;
Ÿ �Atenção á saúde do homem;
Ÿ �Apoio a programas de saúde e campanhas nacionais do Ministério da Saúde em parceria com Secretaria Municipal de 

saúde;
Ÿ �Apoio e cobertura a eventos esportivos e outros;
Ÿ �Atenção à saúde em rede com o SUS (referência e contra referência); 
Ÿ �Apoio a projetos de extensão, esportivos e outros. 

Em 2018, foram realizados 1.661 dentro do ambulatório e 2994 procedimentos em 12 eventos de extensão universitária, 
perfazendo 4655 procedimentos. 
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NIT - Núcleo de Inovação Tecnológica

O NIT (Núcleo de Inovação Tecnológica) é um departamento integrante do UniCIETEC (Centro de Inovação, 
Empreendedorismo e Tecnologia da UniEVANGÉLICA), criado para realizar a gestão da política institucional de inovação e a 
proteção do patrimônio intelectual gerado na AEE. Ademais, tem papel mediador na relação entre academia, empresas, 
pesquisadores, instituições de fomento à inovação, agências públicas e privadas para a transferência de tecnologia.  Apoia o 
empreendedorismo inovador e contribui com o desenvolvimento tecnológico, social e cultural da região de Anápolis e seu 
entorno.

Em 2018 foram desenvolvidas as seguintes atividades:

Ÿ Consultoria para registro de marca;

Ÿ 2 Pedidos de registro de marca;

Ÿ Articulação de parcerias estratégicas para o desenvolvimento de ações;

Ÿ 4 Cursos de inovação e propriedade intelectual;

Ÿ 1 Curso de Oficina de Plano de Negócios;

Ÿ 2 Palestras de Inovação e Sustentabilidade;

Ÿ 1 Palestra de Propriedade Intelectual para o curso de Engenharia da Computação;

Ÿ Participação no Curso Marketing para Inovação;

Ÿ Participação Workshop “Uso Estratégico de patentes em Projetos de P&D e Negócios;

Ÿ Participação no curso “Gestão de Projetos de Portfólio de Inovação”, 

Ÿ Participação no seminário: Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação e suas Implicações;

Ÿ Participação no evento: 3º Inova Day;

Ÿ Participação no Pré-lançamento da 28ª Conferência Anprotec;

Ÿ Participação no Workshop de Novos Modelos de Negócios, 

Ÿ Participação na Conferência Anprotec 2018;

Ÿ Participação no Fórum de Finanças Sociais e Negócios de Impacto;

Ÿ Participação no VIII ProspeCT&I – II Congresso Internacional do PROFNIT;

Ÿ Participação no XII Fortec;

Ÿ Gestão de Goiás, edital 07/2015;

Ÿ Aquisição de mobiliário para equipar UniCIETEC (armários, mesas, cadeiras.)

Ÿ Desenvolvimento de material de divulgação nas redes sociais;

Ÿ Confecção de material gráfico para divulgação do departamento;

Ÿ Mapeamento de processos NIT em andamento; 

Ÿ Projeto junto à Fundação de Amparo à Pesquisa do estado 

Comitê de Ética em Pesquisa

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UniEVANGÉLICA é um colegiado interdisciplinar, de natureza consultiva, 
deliberativa, normativa, educativa e independente, registrado na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho 
Nacional de Saúde (CONEP/CNS). Foi criado para defender os interesses dos participantes de pesquisa, resguardando seus 
direitos em sua integridade e dignidade, e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa envolvendo seres humanos, 
oferecendo aos pesquisadores, instituições e, principalmente, participantes destes estudos a garantia de respeito aos 
preceitos éticos e legais vigentes.
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Atividades de prestação de serviços à 
comunidade

Academia Escola

A Academia escola tem a preocupação com a formação dos estudantes e com o desenvolvimento de cada indivíduo, não só 
profissionalmente, mas também na sua formação social e cidadã. Além da modalidade de musculação, fornecemos aulas de 
ginástica, dança, funcional, jiu-jitsu e spinning. Atualmente, a Academia Escola da UniEVANGÉLICA realiza atendimento a 
mais de 1000 clientes, contemplando cerca de 250 usuários através de projetos 100% subsidiados, ao absorver vários 
projetos sociais da instituição, prefeitura, dentre outros, como forma de promover saúde e o desenvolvimento cidadão. Tais 
como: Associação de Deficientes de Anápolis; Alunos do Curso de Educação Fisica; Atletas da UniEvangélica de variadas 
modalidades; Equipe da Guarda Universitária; Atletas do Projeto Zatopek; e os idosos do projeto UNIATI. Além destes, a 
Academia Escola fomenta a qualidade de vida no grupo da Terceira idade, onde usuários acima de 55 anos podem aderir ao 
plano matutino mensal com 50% de desconto. Com os investimentos no Setor, houve um aumento muito significativo nos 
atendimentos em relação ao período anterior: TOTAL DE ATENDIMENTOS: 1253.

Ambulatório Avançado de Enfermagem – UniCUIDAR

O UniCUIDAR  é o ambulatório de Enfermagem  da UniEVANGÉLICA, o qual  oferece campo para estágios do curso de 
Enfermagem e para as ações de extensão e pesquisa. Constitui-se num espaço apropriado ao desenvolvimento de 
competências necessárias à formação do enfermeiro generalista. A equipe de saúde é composta por enfermeiras, docentes e 
acadêmicos do Curso de Enfermagem.

 A Missão do UniCUIDAR é promover a saúde da comunidade acadêmica, colaboradores e do público que frequenta o Centro 
Universitário de Anápolis, incluindo a comunidade externa,  conforme solicitações. 

As intervenções de Enfermagem realizadas com maior frequência são:

Ÿ �Consulta de Enfermagem de diferentes especialidades (clínica para diversas fases do ciclo de vida e ginecológica); 
Ÿ �Educação em saúde; 
Ÿ �Acolhimento e aconselhamento;
Ÿ � Investigação de riscos para doenças crônicas e agravos não transmissíveis e suas complicações (diabetes mellitus, 

cardiopatias, hipertensão arterial, obesidade e outros);
Ÿ �Acompanhamento de hipertensos; 
Ÿ �Atendimento pré-hospitalar, com encaminhamentos para a rede de referência;
Ÿ �Saúde do trabalhador - apoio às ações da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (CIPA);
Ÿ �Assistência em caso de acidentes ocupacionais com devidos encaminhamentos;
Ÿ �Vacinação e controle do estado de imunização dos acadêmicos e funcionários;
Ÿ� Vacinação de populações específicas no município (Influenza; HPV; Meningocócica C; Pneumocócica);
Ÿ �Atenção à saúde da mulher – orientações, busca ativa de câncer de colo de útero e de mama, encaminhamento de 

exames, resultados e orientação individualizada,
Ÿ �Visita domiciliar;
Ÿ �Atenção á saúde do homem;
Ÿ �Apoio a programas de saúde e campanhas nacionais do Ministério da Saúde em parceria com Secretaria Municipal de 

saúde;
Ÿ �Apoio e cobertura a eventos esportivos e outros;
Ÿ �Atenção à saúde em rede com o SUS (referência e contra referência); 
Ÿ �Apoio a projetos de extensão, esportivos e outros. 

Em 2018, foram realizados 1.661 dentro do ambulatório e 2994 procedimentos em 12 eventos de extensão universitária, 
perfazendo 4655 procedimentos. 
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NIT - Núcleo de Inovação Tecnológica

O NIT (Núcleo de Inovação Tecnológica) é um departamento integrante do UniCIETEC (Centro de Inovação, 
Empreendedorismo e Tecnologia da UniEVANGÉLICA), criado para realizar a gestão da política institucional de inovação e a 
proteção do patrimônio intelectual gerado na AEE. Ademais, tem papel mediador na relação entre academia, empresas, 
pesquisadores, instituições de fomento à inovação, agências públicas e privadas para a transferência de tecnologia.  Apoia o 
empreendedorismo inovador e contribui com o desenvolvimento tecnológico, social e cultural da região de Anápolis e seu 
entorno.

Em 2018 foram desenvolvidas as seguintes atividades:

Ÿ Consultoria para registro de marca;

Ÿ 2 Pedidos de registro de marca;

Ÿ Articulação de parcerias estratégicas para o desenvolvimento de ações;

Ÿ 4 Cursos de inovação e propriedade intelectual;

Ÿ 1 Curso de Oficina de Plano de Negócios;

Ÿ 2 Palestras de Inovação e Sustentabilidade;

Ÿ 1 Palestra de Propriedade Intelectual para o curso de Engenharia da Computação;

Ÿ Participação no Curso Marketing para Inovação;

Ÿ Participação Workshop “Uso Estratégico de patentes em Projetos de P&D e Negócios;

Ÿ Participação no curso “Gestão de Projetos de Portfólio de Inovação”, 

Ÿ Participação no seminário: Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação e suas Implicações;

Ÿ Participação no evento: 3º Inova Day;

Ÿ Participação no Pré-lançamento da 28ª Conferência Anprotec;

Ÿ Participação no Workshop de Novos Modelos de Negócios, 

Ÿ Participação na Conferência Anprotec 2018;

Ÿ Participação no Fórum de Finanças Sociais e Negócios de Impacto;

Ÿ Participação no VIII ProspeCT&I – II Congresso Internacional do PROFNIT;

Ÿ Participação no XII Fortec;

Ÿ Gestão de Goiás, edital 07/2015;

Ÿ Aquisição de mobiliário para equipar UniCIETEC (armários, mesas, cadeiras.)

Ÿ Desenvolvimento de material de divulgação nas redes sociais;

Ÿ Confecção de material gráfico para divulgação do departamento;

Ÿ Mapeamento de processos NIT em andamento; 

Ÿ Projeto junto à Fundação de Amparo à Pesquisa do estado 

Comitê de Ética em Pesquisa

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UniEVANGÉLICA é um colegiado interdisciplinar, de natureza consultiva, 
deliberativa, normativa, educativa e independente, registrado na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho 
Nacional de Saúde (CONEP/CNS). Foi criado para defender os interesses dos participantes de pesquisa, resguardando seus 
direitos em sua integridade e dignidade, e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa envolvendo seres humanos, 
oferecendo aos pesquisadores, instituições e, principalmente, participantes destes estudos a garantia de respeito aos 
preceitos éticos e legais vigentes.
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Os atendimentos são realizados por estagiários 
acompanhados por professores supervisores 
qualificados. Desenvolve também atividades como: 
aulas práticas, palestras educativas, estudos de caso, 
pesquisa e projetos extensionistas.
Objetivo: Contribuir para a formação profissional de 
qualidade, por meio da assistência fisioterapêutica 
gratuita à comunidade de Anápolis – GO e entorno.

Pacientes: 500
Atendimentos: 9847

Clínica de Estética e Cosmética e Salão Escola 

O Curso de Estética e Cosmética tem como objetivo 
formar profissionais capacitados, para trabalhar no 
cuidado com o corpo, rosto e cabelo, visando à 
manutenção da saúde, beleza e bem-estar. O egresso 
pode atuar em clínicas de estética, salões de beleza, em 
consultórios de dermatologia e cirurgia plástica, em 
parceria com o médico, tanto em tratamento preventivos 
ou acompanhamentos nos períodos pré e pós-cirúrgico. 
O corpo docente é qualificado e atuante no mercado de 
trabalho, e estão engajados na formação de 
p r o f i s s i o n a i s  t e c n ó l o g o s ,  h u m a n i s t a s  e 
empreendedores. A prática clínica e laboral que ocorrem 
no Salão escola e na Clínica de estética que são os principais diferenciais do curso, pois possuem a disposição laboratórios 
de excelência, com estruturas dotadas de tecnologia de alto padrão de equipamentos em Estética e Cosmética. Desde os 
primeiros semestres, o acadêmico vivencia práticas nos ambientes de trabalho, por meio de metodologias ativas inseridos 
em um currículo multidisciplinar e para melhor qualificar o egresso. A prática acadêmica é proporcionada por meio de 
atendimento a comunidade, que são realizados com a supervisão dos docentes.

Consultoria Empresa Júnior

A Consultoria Empresa Júnior da UniEVANGÉLICA é um laboratório de prática de gestão vinculado ao Curso de 
Administração. Atua de forma multidisciplinar com o objetivo de promover o desenvolvimento de habilidades, competências e 
atitudes empreendedoras em seus integrantes, por meio da prestação gratuita de serviços de consultoria a micro e pequenas 
empresas da cidade de Anápolis e região. Dependendo da necessidade de cada projeto, novos acadêmicos são 
selecionados para a função de consultores associados, alcançando, desta forma, um número expressivo de estudantes. O 
trabalho é supervisionado por técnicos e docentes do Curso de Administração, com o intuito de garantir a qualidade da 
prestação do serviço, bem como a aprendizagem dos envolvidos. A Empresa Júnior desempenha um importante papel na 
promoção da inovação e empreendedorismo, estreitando relações entre a universidade e o mercado, no desafio de se 
transformar ideias em negócios competitivos e rentáveis. Os clientes da Empresa Júnior podem usufruir de serviços nas 
áreas de Marketing, Recursos Humanos, Finanças, Planejamento Estratégico, Gestão da Qualidade e Empreendedorismo. A 
etapa inicial envolve um amplo processo de diagnóstico organizacional que apontará as áreas da organização que deverão 
ser melhoradas e/ou desenvolvidas. De forma personalizada, respeitando as necessidades de cada caso, é recomendada a 
aplicação de técnicas e ferramentas específicas de gestão. No ano de 2018, o Curso de Administração, por meio da 
infraestrutura da Empresa Júnior, realizou 1.065 atendimentos, distribuídos em diversas atividades multidisciplinares, tais 
como: a) 13 consultorias de gestão; b) 16 orientações empresariais; c) 65 vagas de estágio prospectadas; d) 318 
participantes no 7º Encontro Goiano de Administração - ENGAD, organizado pela Empresa Jr; e) 284 produtos vendidos 
durante a Feira da Solidariedade - criada pela Empresa Júnior para atender alunos carentes; f) 25 atendimentos no Projeto 
Fábrica de Ideias; g) 32 atendimentos no Projeto Semana Cidadã; h) 312 participantes na XIII JOAD  Jornada de 
Administração organizada pela Empresa Jr.

Público Atendido: 538

Ambulatório Central - UniEVANGÉLICA

O Ambulatório Central, localizado no Centro de Anápolis, é um dos campos de estágio do Curso de Medicina da 
UniEVANGÉLICA. Presta serviço à comunidade Anapolina, com atendimentos realizados por alunos, supervisionados por 
médicos da rede pública e docente da instituição. Conveniado com a Secretaria Municipal de Saúde, o Ambulatório promove 
atendimento humanizado, ético e com foco no respeito e segurança do paciente. Todos os atendimentos são provenientes da 
rede SUS. As especialidades atendidas são as seguintes: 
� Cardiologia;
� Ginecologia;
� Dermatologia;
� Pneumologia;
� Pediatria;
� Reumatologia;
� Hematologia;
� Gastroenterologia;
� Endocrinologia;
� Neurologia;
� Nefrologia.

Objetivo: Contribuir para a formação profissional de qualidade, por meio da assistência médica gratuita à comunidade de 
Anápolis - GO e entorno.

Clínica Escola de Fisioterapia - UniFISIO

O curso de Fisioterapia da UniEvangélica comemorou em 2018, 15 anos de excelência na formação de profissionais que se 
destacam no mercado de trabalho por atuarem na prevenção, promoção e reabilitação em saúde com grande êxito. Um dos 
principais diferenciais do curso é a Clínica Escola de Fisioterapia – UniFISIO, conveniada ao Sistema Único de Saúde (SUS) 
que preza pelo atendimento de qualidade e humanizado nas diferentes áreas da Fisioterapia, contando com um novo espaço 
físico moderno e amplo, projetado para um atendimento de excelência nas áreas: 

· Ortopedia, Traumatologia, Reumatologia, Distúrbios Temporomandibulares (DTM), Desportiva, Neurologia Adulto 

e Infantil, Uroginecologia, Pré e Pós parto;

· Dermatofuncional e Estética;

· Reabilitação Cardiometabólica e Respiratória adulto e infantil;

· Hidroterapia.

38

Atendimentos 2018

Especialidades Pacientes

Cardiologistas 931

Ginecologistas 754

Dermatologistas 313

Infectologista 102

Pneumologistas 456

Pediatria 376

Reumatologistas 227

Hematologistas 281

Gastroenterologistas 454

Endocrinologistas 626

Neurologistas 157

Nefrologistas 600

Ortopedia 136

Psiquiatria 353

Pequenas Cirurgias 186

Total 5.952
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Os atendimentos são realizados por estagiários 
acompanhados por professores supervisores 
qualificados. Desenvolve também atividades como: 
aulas práticas, palestras educativas, estudos de caso, 
pesquisa e projetos extensionistas.
Objetivo: Contribuir para a formação profissional de 
qualidade, por meio da assistência fisioterapêutica 
gratuita à comunidade de Anápolis – GO e entorno.

Pacientes: 500
Atendimentos: 9847

Clínica de Estética e Cosmética e Salão Escola 

O Curso de Estética e Cosmética tem como objetivo 
formar profissionais capacitados, para trabalhar no 
cuidado com o corpo, rosto e cabelo, visando à 
manutenção da saúde, beleza e bem-estar. O egresso 
pode atuar em clínicas de estética, salões de beleza, em 
consultórios de dermatologia e cirurgia plástica, em 
parceria com o médico, tanto em tratamento preventivos 
ou acompanhamentos nos períodos pré e pós-cirúrgico. 
O corpo docente é qualificado e atuante no mercado de 
trabalho, e estão engajados na formação de 
p r o f i s s i o n a i s  t e c n ó l o g o s ,  h u m a n i s t a s  e 
empreendedores. A prática clínica e laboral que ocorrem 
no Salão escola e na Clínica de estética que são os principais diferenciais do curso, pois possuem a disposição laboratórios 
de excelência, com estruturas dotadas de tecnologia de alto padrão de equipamentos em Estética e Cosmética. Desde os 
primeiros semestres, o acadêmico vivencia práticas nos ambientes de trabalho, por meio de metodologias ativas inseridos 
em um currículo multidisciplinar e para melhor qualificar o egresso. A prática acadêmica é proporcionada por meio de 
atendimento a comunidade, que são realizados com a supervisão dos docentes.

Consultoria Empresa Júnior

A Consultoria Empresa Júnior da UniEVANGÉLICA é um laboratório de prática de gestão vinculado ao Curso de 
Administração. Atua de forma multidisciplinar com o objetivo de promover o desenvolvimento de habilidades, competências e 
atitudes empreendedoras em seus integrantes, por meio da prestação gratuita de serviços de consultoria a micro e pequenas 
empresas da cidade de Anápolis e região. Dependendo da necessidade de cada projeto, novos acadêmicos são 
selecionados para a função de consultores associados, alcançando, desta forma, um número expressivo de estudantes. O 
trabalho é supervisionado por técnicos e docentes do Curso de Administração, com o intuito de garantir a qualidade da 
prestação do serviço, bem como a aprendizagem dos envolvidos. A Empresa Júnior desempenha um importante papel na 
promoção da inovação e empreendedorismo, estreitando relações entre a universidade e o mercado, no desafio de se 
transformar ideias em negócios competitivos e rentáveis. Os clientes da Empresa Júnior podem usufruir de serviços nas 
áreas de Marketing, Recursos Humanos, Finanças, Planejamento Estratégico, Gestão da Qualidade e Empreendedorismo. A 
etapa inicial envolve um amplo processo de diagnóstico organizacional que apontará as áreas da organização que deverão 
ser melhoradas e/ou desenvolvidas. De forma personalizada, respeitando as necessidades de cada caso, é recomendada a 
aplicação de técnicas e ferramentas específicas de gestão. No ano de 2018, o Curso de Administração, por meio da 
infraestrutura da Empresa Júnior, realizou 1.065 atendimentos, distribuídos em diversas atividades multidisciplinares, tais 
como: a) 13 consultorias de gestão; b) 16 orientações empresariais; c) 65 vagas de estágio prospectadas; d) 318 
participantes no 7º Encontro Goiano de Administração - ENGAD, organizado pela Empresa Jr; e) 284 produtos vendidos 
durante a Feira da Solidariedade - criada pela Empresa Júnior para atender alunos carentes; f) 25 atendimentos no Projeto 
Fábrica de Ideias; g) 32 atendimentos no Projeto Semana Cidadã; h) 312 participantes na XIII JOAD  Jornada de 
Administração organizada pela Empresa Jr.

Público Atendido: 538

Ambulatório Central - UniEVANGÉLICA

O Ambulatório Central, localizado no Centro de Anápolis, é um dos campos de estágio do Curso de Medicina da 
UniEVANGÉLICA. Presta serviço à comunidade Anapolina, com atendimentos realizados por alunos, supervisionados por 
médicos da rede pública e docente da instituição. Conveniado com a Secretaria Municipal de Saúde, o Ambulatório promove 
atendimento humanizado, ético e com foco no respeito e segurança do paciente. Todos os atendimentos são provenientes da 
rede SUS. As especialidades atendidas são as seguintes: 
� Cardiologia;
� Ginecologia;
� Dermatologia;
� Pneumologia;
� Pediatria;
� Reumatologia;
� Hematologia;
� Gastroenterologia;
� Endocrinologia;
� Neurologia;
� Nefrologia.

Objetivo: Contribuir para a formação profissional de qualidade, por meio da assistência médica gratuita à comunidade de 
Anápolis - GO e entorno.

Clínica Escola de Fisioterapia - UniFISIO

O curso de Fisioterapia da UniEvangélica comemorou em 2018, 15 anos de excelência na formação de profissionais que se 
destacam no mercado de trabalho por atuarem na prevenção, promoção e reabilitação em saúde com grande êxito. Um dos 
principais diferenciais do curso é a Clínica Escola de Fisioterapia – UniFISIO, conveniada ao Sistema Único de Saúde (SUS) 
que preza pelo atendimento de qualidade e humanizado nas diferentes áreas da Fisioterapia, contando com um novo espaço 
físico moderno e amplo, projetado para um atendimento de excelência nas áreas: 

· Ortopedia, Traumatologia, Reumatologia, Distúrbios Temporomandibulares (DTM), Desportiva, Neurologia Adulto 

e Infantil, Uroginecologia, Pré e Pós parto;

· Dermatofuncional e Estética;

· Reabilitação Cardiometabólica e Respiratória adulto e infantil;

· Hidroterapia.

38

Atendimentos 2018

Especialidades Pacientes

Cardiologistas 931

Ginecologistas 754

Dermatologistas 313

Infectologista 102

Pneumologistas 456

Pediatria 376

Reumatologistas 227

Hematologistas 281

Gastroenterologistas 454

Endocrinologistas 626

Neurologistas 157

Nefrologistas 600

Ortopedia 136

Psiquiatria 353

Pequenas Cirurgias 186

Total 5.952
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Laboratório de Avaliação Física (LAF)
  

O LAF é equipado com um laboratório para testar a condição física das pessoas e atletas, desempenha com excelência a sua 
função de qualificar profissionais para atuarem na área da avaliação física, por isso é um ambiente de formação acadêmica, 
troca de experiências técnicas, ampla produção científica e atendimento à comunidade. O estágio em avaliação física é um 
dos mais concorridos no curso, e por meio desta atividade realizamos a avalição física que é de suma importância para quem 
procura obter resultados com programas de exercícios físicos, pois ela norteia o profissional para a prescrição e feedback dos 
resultados. Além disso, por meio da avaliação física identifica-se riscos à saúde, perfil motor, crescimento, etc.

Público atendido: 877

Laboratórios do Curso de Farmácia

O Curso de Farmácia da UniEVANGÉLICA 
destaca-se dos demais cursos da região pela 
prioridade que dá ao ensino de qualidade, 
formando alunos com competências que permite a 
eles atuarem nas mais de 70 áreas habilitadas 
para o exercício da profissão.  O corpo docente é 
qualificado academicamente (mestres e doutores) 
e também possui experiência profissional nas 
diversas áreas de atuação, concedendo ao aluno 
vivenciar a realidade do mercado de trabalho. 
Outro diferencial do Curso é sua infraestrutura 
básica, com laboratórios de Química, Morfologia e 
Anatomia e a específica, que conta com uma 
Farmácia Universitária, Laboratório de Análises 
Clínicas e Laboratório de Análises de Alimentos. A 
associação destes fatores contribui para que o 
Curso de Farmácia seja o que mais emprega em 
Anápolis e região. A Farmácia Universitária é formada por uma equipe de professores qualificados em atividades 
relacionadas aos serviços farmacêuticos, previstos na legislação brasileira vigente. Atende às necessidades da comunidade 
com seriedade, ética e compromisso. Na Farmácia Universitária há um atendimento farmacêutico personalizado, com horário 
marcado, sendo realizados diversos serviços farmacêuticos, como atenção farmacêutica a gestantes, diabéticos, 
hipertensos e idosos (incluindo participantes da UNIATI/Universidade Aberta da Terceira Idade). São realizados testes 
rápidos para dosagem de glicemia, colesterol, além de aferição de pressão arterial. No ano de 2018 foram realizados 21 
atendimentos de prestação de serviços farmacêuticos oferecendo aos alunos as condições necessárias para o aprendizado 
da dispensação de medicamentos e acompanhamento farmacoterapêutico. A Farmácia Comunitária também dispõe de um 
moderno laboratório de Manipulação Farmacêutica, em que durante o Estágio específico os alunos realizam manipulações 
de medicamentos magistrais, bases galênicas e de produtos cosméticos. O Laboratório de Análises Clínicas dispõe de 
excelente infraestrutura física, de equipamentos e pessoal qualificado para a realização da maioria dos exames das análises 
clínicas, como bioquímica, imunologia, uroanálise, líquidos corporais, parasitologia, bacteriologia, micologia, citopatologia e 
hematologia. O laboratório além de ofertar o estágio na área de análises clínicas aos acadêmicos do Curso, também é 
credenciado para o atendimento de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), prestando importante serviço à comunidade 
anapolina. Em 2018, foram realizados 4002 exames laboratoriais de pacientes do SUS. O Laboratório de Análises de 
Alimentos foi projetado para atender às atividades de formação do profissional farmacêutico em alimentos. Nesse laboratório, 
os alunos desenvolvem as práticas das aulas de Bromatologia, Química e Bioquímica e de Tecnologia de Alimentos, além do 
Estágio em Análises de Alimentos, que oferece ao aluno uma visão de mercado, desenvolvendo de forma direcionada suas 
habilidades e conhecimentos e já está em análise o projeto para que o Laboratório possa oferecer a prestação de serviços de 
análise ao mercado específico. O Curso ainda é um dos recordistas em eventos extensionistas, através de oferecimento de 
serviços farmacêuticos à comunidade (testes rápidos de HIV, sífilis, hepatites B e C, aferição de pressão arterial, tipagem 
sanguínea, orientação para o uso e descarte correto de medicamentos) em parceria com as Secretarias de Saúde estadual e 
municipal, palestras de educação em saúde e ambiental em escolas e empresas parceiras, também através de suas Ligas 
Acadêmicas: LASM (Liga Acadêmica de Saúde da Mulher), LACAD (Liga Acadêmica sobre Crack, Álcool e outras Drogas) e 
LAEH (Liga Acadêmica de Estudos em HIV). Em 2018 foram 21.358 atendimentos. Os alunos ainda participam dos projetos 
institucionais de atendimento à comunidade: Projeto Amazônia, Projeto Uma Semana para Jesus e UniCIDADÃ.
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Curso de Odontologia

O Curso  de  Odonto log ia  do  Cent ro 
Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA – 
forma profissionais generalistas, humanistas, 
com capacidade crítica e reflexiva, para atuar 
em todos os níveis de atenção à saúde, com 
rigor técnico e científico. São qualificados para 
realizarem atividades referentes à saúde bucal 
da população, tanto em assistência quanto em 
ações de educação em saúde, dirigindo sua 
atuação para a transformação da realidade em 
benefício da sociedade. 
Para formar este egresso, o curso tem 
disponível uma infraestrutura ímpar no Estado 
de Goiás, com duas Clínicas Odontológicas de 
Ensino (COE) com capacidade para 100 
atendimentos simultâneos nas diversas áreas da odontologia, como: dentística, periodontia, cirurgia, endodontia, 
diagnóstico, prótese dentária, odontopediatria e ortodontia. A COE utiliza insumos de qualidade no atendimento aos seus 
pacientes, todos com a devida validação científica. Os instrumentais utilizados são esterilizados com o mais alto padrão de 
qualidade, dentro do Centro de Material e Esterilização da própria COE. Os equipamentos da COE são modernos e dispõem 
de acessibilidade para o atendimento de pessoas cadeirantes, assim como para a atuação de acadêmicos cadeirantes, 
permitindo acessibilidade aos portadores de deficiências físicas. Os exames por imagem necessários ao atendimento na 
COE, e para o público externo, são realizados no Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI), contando com a tomografia 
computadorizada de feixe cônico e demais recursos radiográficos 100% digitais. Tais tecnologias rendem imagens com 
qualidade superior associada à baixa emissão de radiação e ausência de resíduos químicos. O atendimento a comunidade 
na COE inicia-se com a realização de triagem, que detecta as necessidades do paciente, encaminhando-o para a realização 
do tratamento mais adequado para o seu caso, inclusive os de alta complexidade e situações de emergências odontológicas. 
Para além das atividades odontológicas desenvolvidas na COE e CDI, a população da cidade também teve suas 
necessidades assistenciais e de educação em saúde, atendidas pelos acadêmicos de Odontologia, supervisionados por 
professores, por meio de convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS), mantendo a integração ensino-serviço-
comunidade, no Centro de Atendimento Integral à Saúde (CAIS) do bairro Jardim Progresso, Unidade de Saúde Jundiaí e 
diversas Unidades Básicas de Saúde com Estratégia Saúde da Família (UBS/ESF). Inclusive, encaminhando, quando 
necessário, alguns pacientes para a COE. O curso de Odontologia atuou na Unidade Prisional de Anápolis garantindo que o 
reeducando fosse atendido nas suas necessidades odontológicas e na manutenção da saúde bucal. Vinculadas às UBS/ESF 
realizaram-se projetos de intervenção junto à comunidade, buscando impactar os condicionantes e determinantes sociais da 
saúde. Estes projetos corroboraram com o desenvolvimento social, cultural e econômico da área descrita impactando 
diretamente nos níveis de saúde e qualidade de vida da população.
As ações realizadas por meio de Projetos de Extensão alcançaram inúmeras pessoas no Projeto UniEvangélica Cidadã, Dia 
da Mulher, Dia das Mães, ações na brinquedoteca da COE e AABB Rotary. Em parceria com as ligas acadêmicas do curso de 
Odontologia, LAPPS (Liga Acadêmica de Prevenção e Promoção de Saúde), LAE (Liga Acadêmica de Endodontia), LADE 
(Liga Acadêmica de Dentística e Estética), LADCO (Liga Acadêmica de Diagnóstico e Cirurgia Oral) e LAPE (Liga Acadêmica 
de Periodontia), acadêmicos realizaram diversas ações sociais em parcerias com entidades como Casa Bethania, Instituto 
Cristão Evangélico de Goiás, Rotary Donana, Prefeituras de Anápolis e Campo Limpo, Casa do Leão e Colégio Couto 
Magalhães.  
Ademais, cumprindo a missão institucional, houve ações em comunidades carentes no país como exemplo, Uma Semana pra 
Jesus, realizado em Porto Nacional – TO e no Estado como Projeto - Ação social em Nova Veneza – GO e Projeto Saúde 
Bucal para Todos, na cidade de Campo Limpo – GO. Internamente, no Curso de Odontologia foram realizadas atividades 
como a Mostra Cultural e os Jogos Internos (Odontolimpíadas), buscando integrar estudantes, professores e colaboradores.

Público atendido: 9.428
Procedimentos realizados: 53.431
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Laboratório de Avaliação Física (LAF)
  

O LAF é equipado com um laboratório para testar a condição física das pessoas e atletas, desempenha com excelência a sua 
função de qualificar profissionais para atuarem na área da avaliação física, por isso é um ambiente de formação acadêmica, 
troca de experiências técnicas, ampla produção científica e atendimento à comunidade. O estágio em avaliação física é um 
dos mais concorridos no curso, e por meio desta atividade realizamos a avalição física que é de suma importância para quem 
procura obter resultados com programas de exercícios físicos, pois ela norteia o profissional para a prescrição e feedback dos 
resultados. Além disso, por meio da avaliação física identifica-se riscos à saúde, perfil motor, crescimento, etc.

Público atendido: 877

Laboratórios do Curso de Farmácia

O Curso de Farmácia da UniEVANGÉLICA 
destaca-se dos demais cursos da região pela 
prioridade que dá ao ensino de qualidade, 
formando alunos com competências que permite a 
eles atuarem nas mais de 70 áreas habilitadas 
para o exercício da profissão.  O corpo docente é 
qualificado academicamente (mestres e doutores) 
e também possui experiência profissional nas 
diversas áreas de atuação, concedendo ao aluno 
vivenciar a realidade do mercado de trabalho. 
Outro diferencial do Curso é sua infraestrutura 
básica, com laboratórios de Química, Morfologia e 
Anatomia e a específica, que conta com uma 
Farmácia Universitária, Laboratório de Análises 
Clínicas e Laboratório de Análises de Alimentos. A 
associação destes fatores contribui para que o 
Curso de Farmácia seja o que mais emprega em 
Anápolis e região. A Farmácia Universitária é formada por uma equipe de professores qualificados em atividades 
relacionadas aos serviços farmacêuticos, previstos na legislação brasileira vigente. Atende às necessidades da comunidade 
com seriedade, ética e compromisso. Na Farmácia Universitária há um atendimento farmacêutico personalizado, com horário 
marcado, sendo realizados diversos serviços farmacêuticos, como atenção farmacêutica a gestantes, diabéticos, 
hipertensos e idosos (incluindo participantes da UNIATI/Universidade Aberta da Terceira Idade). São realizados testes 
rápidos para dosagem de glicemia, colesterol, além de aferição de pressão arterial. No ano de 2018 foram realizados 21 
atendimentos de prestação de serviços farmacêuticos oferecendo aos alunos as condições necessárias para o aprendizado 
da dispensação de medicamentos e acompanhamento farmacoterapêutico. A Farmácia Comunitária também dispõe de um 
moderno laboratório de Manipulação Farmacêutica, em que durante o Estágio específico os alunos realizam manipulações 
de medicamentos magistrais, bases galênicas e de produtos cosméticos. O Laboratório de Análises Clínicas dispõe de 
excelente infraestrutura física, de equipamentos e pessoal qualificado para a realização da maioria dos exames das análises 
clínicas, como bioquímica, imunologia, uroanálise, líquidos corporais, parasitologia, bacteriologia, micologia, citopatologia e 
hematologia. O laboratório além de ofertar o estágio na área de análises clínicas aos acadêmicos do Curso, também é 
credenciado para o atendimento de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), prestando importante serviço à comunidade 
anapolina. Em 2018, foram realizados 4002 exames laboratoriais de pacientes do SUS. O Laboratório de Análises de 
Alimentos foi projetado para atender às atividades de formação do profissional farmacêutico em alimentos. Nesse laboratório, 
os alunos desenvolvem as práticas das aulas de Bromatologia, Química e Bioquímica e de Tecnologia de Alimentos, além do 
Estágio em Análises de Alimentos, que oferece ao aluno uma visão de mercado, desenvolvendo de forma direcionada suas 
habilidades e conhecimentos e já está em análise o projeto para que o Laboratório possa oferecer a prestação de serviços de 
análise ao mercado específico. O Curso ainda é um dos recordistas em eventos extensionistas, através de oferecimento de 
serviços farmacêuticos à comunidade (testes rápidos de HIV, sífilis, hepatites B e C, aferição de pressão arterial, tipagem 
sanguínea, orientação para o uso e descarte correto de medicamentos) em parceria com as Secretarias de Saúde estadual e 
municipal, palestras de educação em saúde e ambiental em escolas e empresas parceiras, também através de suas Ligas 
Acadêmicas: LASM (Liga Acadêmica de Saúde da Mulher), LACAD (Liga Acadêmica sobre Crack, Álcool e outras Drogas) e 
LAEH (Liga Acadêmica de Estudos em HIV). Em 2018 foram 21.358 atendimentos. Os alunos ainda participam dos projetos 
institucionais de atendimento à comunidade: Projeto Amazônia, Projeto Uma Semana para Jesus e UniCIDADÃ.
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Curso de Odontologia

O Curso  de  Odonto log ia  do  Cent ro 
Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA – 
forma profissionais generalistas, humanistas, 
com capacidade crítica e reflexiva, para atuar 
em todos os níveis de atenção à saúde, com 
rigor técnico e científico. São qualificados para 
realizarem atividades referentes à saúde bucal 
da população, tanto em assistência quanto em 
ações de educação em saúde, dirigindo sua 
atuação para a transformação da realidade em 
benefício da sociedade. 
Para formar este egresso, o curso tem 
disponível uma infraestrutura ímpar no Estado 
de Goiás, com duas Clínicas Odontológicas de 
Ensino (COE) com capacidade para 100 
atendimentos simultâneos nas diversas áreas da odontologia, como: dentística, periodontia, cirurgia, endodontia, 
diagnóstico, prótese dentária, odontopediatria e ortodontia. A COE utiliza insumos de qualidade no atendimento aos seus 
pacientes, todos com a devida validação científica. Os instrumentais utilizados são esterilizados com o mais alto padrão de 
qualidade, dentro do Centro de Material e Esterilização da própria COE. Os equipamentos da COE são modernos e dispõem 
de acessibilidade para o atendimento de pessoas cadeirantes, assim como para a atuação de acadêmicos cadeirantes, 
permitindo acessibilidade aos portadores de deficiências físicas. Os exames por imagem necessários ao atendimento na 
COE, e para o público externo, são realizados no Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI), contando com a tomografia 
computadorizada de feixe cônico e demais recursos radiográficos 100% digitais. Tais tecnologias rendem imagens com 
qualidade superior associada à baixa emissão de radiação e ausência de resíduos químicos. O atendimento a comunidade 
na COE inicia-se com a realização de triagem, que detecta as necessidades do paciente, encaminhando-o para a realização 
do tratamento mais adequado para o seu caso, inclusive os de alta complexidade e situações de emergências odontológicas. 
Para além das atividades odontológicas desenvolvidas na COE e CDI, a população da cidade também teve suas 
necessidades assistenciais e de educação em saúde, atendidas pelos acadêmicos de Odontologia, supervisionados por 
professores, por meio de convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS), mantendo a integração ensino-serviço-
comunidade, no Centro de Atendimento Integral à Saúde (CAIS) do bairro Jardim Progresso, Unidade de Saúde Jundiaí e 
diversas Unidades Básicas de Saúde com Estratégia Saúde da Família (UBS/ESF). Inclusive, encaminhando, quando 
necessário, alguns pacientes para a COE. O curso de Odontologia atuou na Unidade Prisional de Anápolis garantindo que o 
reeducando fosse atendido nas suas necessidades odontológicas e na manutenção da saúde bucal. Vinculadas às UBS/ESF 
realizaram-se projetos de intervenção junto à comunidade, buscando impactar os condicionantes e determinantes sociais da 
saúde. Estes projetos corroboraram com o desenvolvimento social, cultural e econômico da área descrita impactando 
diretamente nos níveis de saúde e qualidade de vida da população.
As ações realizadas por meio de Projetos de Extensão alcançaram inúmeras pessoas no Projeto UniEvangélica Cidadã, Dia 
da Mulher, Dia das Mães, ações na brinquedoteca da COE e AABB Rotary. Em parceria com as ligas acadêmicas do curso de 
Odontologia, LAPPS (Liga Acadêmica de Prevenção e Promoção de Saúde), LAE (Liga Acadêmica de Endodontia), LADE 
(Liga Acadêmica de Dentística e Estética), LADCO (Liga Acadêmica de Diagnóstico e Cirurgia Oral) e LAPE (Liga Acadêmica 
de Periodontia), acadêmicos realizaram diversas ações sociais em parcerias com entidades como Casa Bethania, Instituto 
Cristão Evangélico de Goiás, Rotary Donana, Prefeituras de Anápolis e Campo Limpo, Casa do Leão e Colégio Couto 
Magalhães.  
Ademais, cumprindo a missão institucional, houve ações em comunidades carentes no país como exemplo, Uma Semana pra 
Jesus, realizado em Porto Nacional – TO e no Estado como Projeto - Ação social em Nova Veneza – GO e Projeto Saúde 
Bucal para Todos, na cidade de Campo Limpo – GO. Internamente, no Curso de Odontologia foram realizadas atividades 
como a Mostra Cultural e os Jogos Internos (Odontolimpíadas), buscando integrar estudantes, professores e colaboradores.

Público atendido: 9.428
Procedimentos realizados: 53.431



Núcleo de Prática Jurídica - Ceres 

O Núcleo de Prática Jurídica do Curso de Direito da UniEVANGÉLICA Campus Ceres conjuga na mesma expressão 
atividades teóricas e práticas. Sua estrutura e atividades estão previstas no Projeto Pedagógico como estágio curricular 
supervisionado, a partir do 7º até o 10º período.
As atividades desenvolvidas no Núcleo de Prática Jurídica são: Centro Judiciário de Solução de Conflitos, Cartório Simulado 
e Escritório Modelo.

Objetivos:
� Avaliar o aluno em relação aos conhecimentos teóricos;
� Qualificar o aluno para o exercício profissional;
� Intensificar ações de extensão através do atendimento à população;
� Estimular a pesquisa e a leitura da realidade local quanto às demandas judiciais. 

São estratégias pedagógicas do NPJ: oficinas de petição, minicursos de ética, atendimento de conciliação e atendimento ao 
público, processo e audiências simuladas, análise de autos findos.

Parque Aquático

O Parque Aquático da UniEVANGÉLICA possui uma piscina semiolímpica e uma piscina infantil, além de receber eventos e 
competições regionais e estaduais, atendeu cerca de 1100 usuários em 2018, com uma média de 600 usuários e outras 500 
pessoas que são 100% financiadas, oriundas de grupos ou de Projetos Sociais da AEE e do Governo, como equipe de 
natação da UniEVANGÉLICA, os alunos de currículo bilíngue do Colégio Couto Magalhães, crianças da comunidade e 
regiões próximas pelo projeto PETI-Prefeitura e o programa UNIATI. Através do parque aquático, a AEE fomenta a formação 
de cidadãos responsáveis e de profissionais comprometidos, contribuindo não apenas com a formação continuada de seus 
alunos e usuários, mas viabilizando um novo mundo de possibilidades para crianças, jovens e adultos da comunidade na qual 
está inserida. Com os investimentos no Setor e contando com o nosso atendimento em relação ao período anterior totalizou-
se 1080 atendimentos. 
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Atendimentos NPJ - Ceres 2018 - 1

Ocorrências Nº de atendimentos

Processos Cíveis Protocolados 07

Atendimentos p/ esclarecimentos e possíveis conciliações 49

Total 56
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Laboratórios do Curso de Psicologia

O Curso de Psicologia da UniEVANGÉLICA disponibiliza para atendimento ao público o Laboratório de Habilidades Clínicas 
(LAHC) e a clínica de Psicologia, ambos com  consultórios estruturados para atender crianças, adolescentes e adultos, 
individualmente ou em grupo. Possui como pilares do trabalho, a compreensão do Ser Humano em uma perspectiva integral e 
a oferta de um serviço de excelência. São espaços pensados para o cuidado e o acolhimento das pessoas da comunidade 
geral e acadêmica, oferecendo os seguintes serviços:

· Psicodiagnóstico Adulto: 640 atendimentos
· Psicodiagnóstico Infantil: 287 atendimentos
· Psicoterapia individual: 1040 atendimentos
· Psicoterapia de grupo: 15 atendimentos

Os atendimentos são realizados por estagiários supervisionados por professores qualificados para conduzir o aluno ao 
melhor desempenho e habilidade clínica. O Laboratório de Habilidades Clínicas (LAHC) também é um espaço que funciona 
para aulas práticas, estudos e discussões de casos clínicos. Enquanto que, a Clínica dedica-se à Psicoterapia individual e em 
grupo. 
Os grupos possibilitam aprendizagem e compartilhamento de experiências contribuindo para alívio e elaboração do 
problema. Na psicoterapia de grupo o objetivo também é a psicoeducação e prevenção de adoecimento psíquico, 
proporcionando maior qualidade de vida aos seus membros. Ainda no trabalho com grupos, utilizando intervenções positivas, 
pode-se trabalhar o potencial humano, valorizando habilidades presentes nos participantes e desenvolvendo outras que 
podem estar deficitárias. 
O Projeto Justiça Terapêutica ofereceu mediação jurídica a 34 pessoas, e realiza o grupo reflexivo para homens autores de 
violência doméstica em convênio com o Fórum de Anápolis e o Governo do Estado de Goiás. O Núcleo de Inclusão atende 
alunos e funcionários da UniEVANGÉLICA e da rede municipal de educação. Ademais, temos alunos ofertando atendimento 
nos seguintes campos de estágio na área social: Colégio Couto Magalhães, Colégio Estadual Herta Leyser Odwyer, 
Faculdade Raízes, Delegacia de Polícia da Infância e Juventude de Anápolis, Hospital Espírita de Psiquiatria de Anápolis e LK 
Consultoria, totalizando 1097 atendimentos ao público.
Na área da saúde são realizadas assistências psicológicas na Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, Instituto Cristão 
Evangélico, Estratégia de Saúde da Família, Ânima Centro Hospitalar e ASSISTEN, gerando um total de 1260 atendimentos. 

Total de Atendimentos em 2018: 4373

Núcleo de Prática Jurídica - Anápolis

O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) do Curso de Direito da 
UniEVANGÉLICA une teoria e prática, integrando as 
atividades curriculares dos estudantes dos 9º e 10º períodos.  
Os acadêmicos do 1º ao 8º período podem realizar estágio 
voluntário no NPJ, assim oferecendo a oportunidade a estes 
alunos de ampliarem o conhecimento oferecido em sala de 
aula.
O NPJ também contribui na promoção da inclusão social e 
desenvolvimento da cidadania. O Núcleo vai ao encontro da 
visão filantrópica da UniEVANGÉLICA, atendendo pessoas da 
comunidade que não podem arcar com os honorários 
advocatícios e custas processuais, cujos valores podem 
inviabilizar o acesso à Justiça.
Atendimentos nas esferas da Justiça Estadual e Federal são 
oferecidos aos acadêmicos e à comunidade, nas áreas 
Previdenciária, Trabalhista, Cível e Criminal. Há também o setor de mediação de conflitos, junto ao 3º Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e Cidadania, localizado no prédio da UniEVANGÉLICA, que busca resolver a demanda sem envolver 
litígio no Poder Judiciário em procedimento pré-processual, incluindo os casos relativos da Justiça Móvel de Trânsito. Os 
alunos também podem Cursar o estágio curricular obrigatório perante a 1ª Corte de Arbitragem de Anápolis.

Público Atendido: 5.300



Núcleo de Prática Jurídica - Ceres 

O Núcleo de Prática Jurídica do Curso de Direito da UniEVANGÉLICA Campus Ceres conjuga na mesma expressão 
atividades teóricas e práticas. Sua estrutura e atividades estão previstas no Projeto Pedagógico como estágio curricular 
supervisionado, a partir do 7º até o 10º período.
As atividades desenvolvidas no Núcleo de Prática Jurídica são: Centro Judiciário de Solução de Conflitos, Cartório Simulado 
e Escritório Modelo.

Objetivos:
� Avaliar o aluno em relação aos conhecimentos teóricos;
� Qualificar o aluno para o exercício profissional;
� Intensificar ações de extensão através do atendimento à população;
� Estimular a pesquisa e a leitura da realidade local quanto às demandas judiciais. 

São estratégias pedagógicas do NPJ: oficinas de petição, minicursos de ética, atendimento de conciliação e atendimento ao 
público, processo e audiências simuladas, análise de autos findos.

Parque Aquático

O Parque Aquático da UniEVANGÉLICA possui uma piscina semiolímpica e uma piscina infantil, além de receber eventos e 
competições regionais e estaduais, atendeu cerca de 1100 usuários em 2018, com uma média de 600 usuários e outras 500 
pessoas que são 100% financiadas, oriundas de grupos ou de Projetos Sociais da AEE e do Governo, como equipe de 
natação da UniEVANGÉLICA, os alunos de currículo bilíngue do Colégio Couto Magalhães, crianças da comunidade e 
regiões próximas pelo projeto PETI-Prefeitura e o programa UNIATI. Através do parque aquático, a AEE fomenta a formação 
de cidadãos responsáveis e de profissionais comprometidos, contribuindo não apenas com a formação continuada de seus 
alunos e usuários, mas viabilizando um novo mundo de possibilidades para crianças, jovens e adultos da comunidade na qual 
está inserida. Com os investimentos no Setor e contando com o nosso atendimento em relação ao período anterior totalizou-
se 1080 atendimentos. 
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Ocorrências Nº de atendimentos

Processos Cíveis Protocolados 07

Atendimentos p/ esclarecimentos e possíveis conciliações 49

Total 56
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Laboratórios do Curso de Psicologia

O Curso de Psicologia da UniEVANGÉLICA disponibiliza para atendimento ao público o Laboratório de Habilidades Clínicas 
(LAHC) e a clínica de Psicologia, ambos com  consultórios estruturados para atender crianças, adolescentes e adultos, 
individualmente ou em grupo. Possui como pilares do trabalho, a compreensão do Ser Humano em uma perspectiva integral e 
a oferta de um serviço de excelência. São espaços pensados para o cuidado e o acolhimento das pessoas da comunidade 
geral e acadêmica, oferecendo os seguintes serviços:

· Psicodiagnóstico Adulto: 640 atendimentos
· Psicodiagnóstico Infantil: 287 atendimentos
· Psicoterapia individual: 1040 atendimentos
· Psicoterapia de grupo: 15 atendimentos

Os atendimentos são realizados por estagiários supervisionados por professores qualificados para conduzir o aluno ao 
melhor desempenho e habilidade clínica. O Laboratório de Habilidades Clínicas (LAHC) também é um espaço que funciona 
para aulas práticas, estudos e discussões de casos clínicos. Enquanto que, a Clínica dedica-se à Psicoterapia individual e em 
grupo. 
Os grupos possibilitam aprendizagem e compartilhamento de experiências contribuindo para alívio e elaboração do 
problema. Na psicoterapia de grupo o objetivo também é a psicoeducação e prevenção de adoecimento psíquico, 
proporcionando maior qualidade de vida aos seus membros. Ainda no trabalho com grupos, utilizando intervenções positivas, 
pode-se trabalhar o potencial humano, valorizando habilidades presentes nos participantes e desenvolvendo outras que 
podem estar deficitárias. 
O Projeto Justiça Terapêutica ofereceu mediação jurídica a 34 pessoas, e realiza o grupo reflexivo para homens autores de 
violência doméstica em convênio com o Fórum de Anápolis e o Governo do Estado de Goiás. O Núcleo de Inclusão atende 
alunos e funcionários da UniEVANGÉLICA e da rede municipal de educação. Ademais, temos alunos ofertando atendimento 
nos seguintes campos de estágio na área social: Colégio Couto Magalhães, Colégio Estadual Herta Leyser Odwyer, 
Faculdade Raízes, Delegacia de Polícia da Infância e Juventude de Anápolis, Hospital Espírita de Psiquiatria de Anápolis e LK 
Consultoria, totalizando 1097 atendimentos ao público.
Na área da saúde são realizadas assistências psicológicas na Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, Instituto Cristão 
Evangélico, Estratégia de Saúde da Família, Ânima Centro Hospitalar e ASSISTEN, gerando um total de 1260 atendimentos. 

Total de Atendimentos em 2018: 4373

Núcleo de Prática Jurídica - Anápolis

O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) do Curso de Direito da 
UniEVANGÉLICA une teoria e prática, integrando as 
atividades curriculares dos estudantes dos 9º e 10º períodos.  
Os acadêmicos do 1º ao 8º período podem realizar estágio 
voluntário no NPJ, assim oferecendo a oportunidade a estes 
alunos de ampliarem o conhecimento oferecido em sala de 
aula.
O NPJ também contribui na promoção da inclusão social e 
desenvolvimento da cidadania. O Núcleo vai ao encontro da 
visão filantrópica da UniEVANGÉLICA, atendendo pessoas da 
comunidade que não podem arcar com os honorários 
advocatícios e custas processuais, cujos valores podem 
inviabilizar o acesso à Justiça.
Atendimentos nas esferas da Justiça Estadual e Federal são 
oferecidos aos acadêmicos e à comunidade, nas áreas 
Previdenciária, Trabalhista, Cível e Criminal. Há também o setor de mediação de conflitos, junto ao 3º Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e Cidadania, localizado no prédio da UniEVANGÉLICA, que busca resolver a demanda sem envolver 
litígio no Poder Judiciário em procedimento pré-processual, incluindo os casos relativos da Justiça Móvel de Trânsito. Os 
alunos também podem Cursar o estágio curricular obrigatório perante a 1ª Corte de Arbitragem de Anápolis.

Público Atendido: 5.300
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das duas instituições de ensino.

Programa de Professor visitante – Com a finalidade de ampliar as ações de trocas acadêmicas e o desenvolvimento de 
pesquisa conjunta o programa aproxima os professores entre as instituições internacionais.

Programa de Aquisição da Segunda Língua – O intercâmbio de línguas faz parte integrante da internacionalização em que 
os alunos são enviados para Centros de Idiomas das universidades internacionais, com a finalidade de aprimorar a segunda 
língua.

Programa de Disciplinas em Inglês – Os alunos da Graduação tem a oportunidade de fazer disciplinas da sua matriz 
curricular em Inglês;

Programa de Pós Graduação Stricto Sensu Internacional - O Programa incentiva os alunos concluintes a terem uma 
experiência de grau completo no exterior;

Programa de Padrinho Internacional – os alunos da universidade de acolhimento recebem e ajudam na integração dos 
alunos internacionais;

Programa de Moradia Internacional – A casa do estudante internacional abriga os alunos internacionais em um condomínio 
com 15 apartamentos individuais, com excelentes acomodações;

Programa de Pesquisa Internacional – O Programa desenvolve pesquisas conjuntas, envolvendo os pesquisadores e 
acadêmicos;

Programa de Curta Duração online e Presencial – Cursos em Inglês ou Espanhol de curta duração

Programas de Qualificação Internacional – Formação da equipe institucional para o processo de internacionalização e 
aberto às outras universidades.

Programas de bolsas de estudo – A UniEVANGÉLICA mantém parceria com o Programa Erasmus Mundus da União 
Europeia, Santander e programas próprios da universidades, oferecendo aos alunos a oportunidade de estudar no exterior 
com bolsas de incentivo financeiro.
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Diretoria de Educação a Distância

A Diretoria de Educação a Distância da UniEVANGÉLICA tem o compromisso de desenvolver uma educação cada dia mais 
inovadora e de estar mais próxima do aluno, de forma a capacitá-lo para o mercado de trabalho. Trabalha com os modernos 
recursos de comunicação e informação, possui eficientes meios didáticos e pedagógicos no processo de ensino e 
aprendizagem, assume possibilidades e ações para que o resultado seja satisfatório. Desenvolve e gerencia as disciplinas 
EAD dos cursos presenciais, apoio ao presencial, cursos livres e de extensão, cursos de bacharelado, licenciatura, 
superiores de tecnologia e pós-graduação lato sensu.

Em agosto de 2018, foram ofertadas as primeiras turmas de cursos 100% EAD:
Administração
Ciências Contábeis
Gestão Ambiental
Gestão Financeira
Gestão Pública
Gestão de RH
Logística
Pedagogia
Processos Gerenciais

Cursos livres de destaque:
Capacitação de Líderes da MPC
Formação em Capelania Aprofundamento Escolar 
Fundamentos da EAD: caminhos e perspectivas
Gerenciamento de Carreira e Coaching
LIBRAS

Público atingido: 5.461 alunos

Núcleo de Assuntos Internacionais (NAI)

O Núcleo de Assuntos Internacionais (NAI) do Centro Universitário de Anápolis está subordinado à Reitoria, para 
assessoramento especializado e atua de forma integrada com as Pró-Reitorias, Coordenações, Direção dos Cursos e 
setores Administrativos, no desenvolvimento dos diversos Programas de Internacionalização, considerando as exigências 
legais do ensino brasileiro em consonância com as universidades estrangeiras nos níveis de graduação e pós-graduação no 
desenvolvimento das seguintes atividades:

· Articulação e fomento de acordos acadêmicos de cooperação internacional;

· Promoção da mobilidade de professores;

· Promoção da mobilidade acadêmica de alunos da UniEVANGÉLICA e Mantidas com instituições estrangeiras;

· Articulação de parcerias estratégicas para a realização de pesquisas ou ações de extensão em ambientes 

internacionais;

· Divulgação de oportunidades de intercâmbios, cursos, eventos, bolsas de estudos e estágios internacionais;

· Seleção de intercambistas e recepção de estudantes estrangeiros;
O Núcleo de Assuntos Internacionais foi estabelecido como estratégia para aprimorar a qualidade do Ensino, da Pesquisa e 
da Extensão institucional e não tendo apenas ações isoladas de educação internacional, mas fazendo parte do dia a dia da 
instituição. 
A Internacionalização é um processo que leva à integração da dimensão internacional, intercultural e global às metas, 
funções e implementação das ações propostas no planejamento estratégico da UniEvangélica, no âmbito dos gestores, 
professores, alunos e colaboradores. 

Programas de Internacionalização

Dupla Certificação –Programas de Mobilidade Acadêmica no modelo “sanduíche” com duração de um semestre ou um ano.
 Parte do curso feito na universidade de origem e parte do curso feito na universidade de acolhimento, o aluno recebe diploma 
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das duas instituições de ensino.

Programa de Professor visitante – Com a finalidade de ampliar as ações de trocas acadêmicas e o desenvolvimento de 
pesquisa conjunta o programa aproxima os professores entre as instituições internacionais.

Programa de Aquisição da Segunda Língua – O intercâmbio de línguas faz parte integrante da internacionalização em que 
os alunos são enviados para Centros de Idiomas das universidades internacionais, com a finalidade de aprimorar a segunda 
língua.

Programa de Disciplinas em Inglês – Os alunos da Graduação tem a oportunidade de fazer disciplinas da sua matriz 
curricular em Inglês;

Programa de Pós Graduação Stricto Sensu Internacional - O Programa incentiva os alunos concluintes a terem uma 
experiência de grau completo no exterior;

Programa de Padrinho Internacional – os alunos da universidade de acolhimento recebem e ajudam na integração dos 
alunos internacionais;

Programa de Moradia Internacional – A casa do estudante internacional abriga os alunos internacionais em um condomínio 
com 15 apartamentos individuais, com excelentes acomodações;

Programa de Pesquisa Internacional – O Programa desenvolve pesquisas conjuntas, envolvendo os pesquisadores e 
acadêmicos;

Programa de Curta Duração online e Presencial – Cursos em Inglês ou Espanhol de curta duração

Programas de Qualificação Internacional – Formação da equipe institucional para o processo de internacionalização e 
aberto às outras universidades.

Programas de bolsas de estudo – A UniEVANGÉLICA mantém parceria com o Programa Erasmus Mundus da União 
Europeia, Santander e programas próprios da universidades, oferecendo aos alunos a oportunidade de estudar no exterior 
com bolsas de incentivo financeiro.
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Diretoria de Educação a Distância

A Diretoria de Educação a Distância da UniEVANGÉLICA tem o compromisso de desenvolver uma educação cada dia mais 
inovadora e de estar mais próxima do aluno, de forma a capacitá-lo para o mercado de trabalho. Trabalha com os modernos 
recursos de comunicação e informação, possui eficientes meios didáticos e pedagógicos no processo de ensino e 
aprendizagem, assume possibilidades e ações para que o resultado seja satisfatório. Desenvolve e gerencia as disciplinas 
EAD dos cursos presenciais, apoio ao presencial, cursos livres e de extensão, cursos de bacharelado, licenciatura, 
superiores de tecnologia e pós-graduação lato sensu.

Em agosto de 2018, foram ofertadas as primeiras turmas de cursos 100% EAD:
Administração
Ciências Contábeis
Gestão Ambiental
Gestão Financeira
Gestão Pública
Gestão de RH
Logística
Pedagogia
Processos Gerenciais

Cursos livres de destaque:
Capacitação de Líderes da MPC
Formação em Capelania Aprofundamento Escolar 
Fundamentos da EAD: caminhos e perspectivas
Gerenciamento de Carreira e Coaching
LIBRAS

Público atingido: 5.461 alunos

Núcleo de Assuntos Internacionais (NAI)

O Núcleo de Assuntos Internacionais (NAI) do Centro Universitário de Anápolis está subordinado à Reitoria, para 
assessoramento especializado e atua de forma integrada com as Pró-Reitorias, Coordenações, Direção dos Cursos e 
setores Administrativos, no desenvolvimento dos diversos Programas de Internacionalização, considerando as exigências 
legais do ensino brasileiro em consonância com as universidades estrangeiras nos níveis de graduação e pós-graduação no 
desenvolvimento das seguintes atividades:

· Articulação e fomento de acordos acadêmicos de cooperação internacional;

· Promoção da mobilidade de professores;

· Promoção da mobilidade acadêmica de alunos da UniEVANGÉLICA e Mantidas com instituições estrangeiras;

· Articulação de parcerias estratégicas para a realização de pesquisas ou ações de extensão em ambientes 

internacionais;

· Divulgação de oportunidades de intercâmbios, cursos, eventos, bolsas de estudos e estágios internacionais;

· Seleção de intercambistas e recepção de estudantes estrangeiros;
O Núcleo de Assuntos Internacionais foi estabelecido como estratégia para aprimorar a qualidade do Ensino, da Pesquisa e 
da Extensão institucional e não tendo apenas ações isoladas de educação internacional, mas fazendo parte do dia a dia da 
instituição. 
A Internacionalização é um processo que leva à integração da dimensão internacional, intercultural e global às metas, 
funções e implementação das ações propostas no planejamento estratégico da UniEvangélica, no âmbito dos gestores, 
professores, alunos e colaboradores. 

Programas de Internacionalização

Dupla Certificação –Programas de Mobilidade Acadêmica no modelo “sanduíche” com duração de um semestre ou um ano.
 Parte do curso feito na universidade de origem e parte do curso feito na universidade de acolhimento, o aluno recebe diploma 
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Projeto UniEVANGÉLICA CIDADÃ Itinerante – Porto Nacional - TO

Este projeto de extensão universitária tem como objetivo desenvolver atividades nas áreas da saúde e educação, para a 
população da cidade de Porto Nacional-TO. Mantém parceria com o Projeto Uma Semana pra Jesus, o qual tem um projeto 
missionário resultado de uma visão de dirigentes das Federações das Sociedades Metodistas de Homens e Mulheres da 
Quinta e Oitava - Região Eclesiástica, cujo objetivo é o atendimento integral ao ser humano. A Prefeitura Municipal de Porto 
Nacional foi também uma grande parceira do Projeto, cujo foi realizado na cidade de Porto Nacional - GO, no período de 13 a 
21 de julho 2018, com a participação de 45 pessoas da UniEVANGÉLICA, entre docentes, acadêmicos e técnicos dos cursos 
de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Psicologia, Medicina e Odontologia.

Público atingido: 1.459

Projeto Semana Cidadã - UniEVANGÉLICA - Juntos, pela educação

O Projeto Semana Cidadã – UniEVANGÉLICA visa a integração e articulação permanente da educação, da saúde, do social 
e, principalmente, da cidadania, proporcionando oficinas de qualificação nas mais diversas áreas. A segunda edição do 
projeto ocorreu entre os dias 22 e 25 de maio na Escola Municipal São José, no bairro São José e a terceira edição na Escola 
Municipal Professora Lena Leão, no Parque Brasília entre os dias 06 a 09 de novembro. As ações foram direcionadas para os 
escolares e seus familiares, professores e funcionários da escola. A programação foi composta por oficinas que tiveram o 
objetivo principal de gerar empoderamento e formar multiplicadores.  Envolveram parceiros como a Prefeitura Municipal de 
Anápolis, através da Secretaria Municipal de Educação, TV Anhanguera, dentre outros. O Projeto é uma estratégia para o 
desenvolvimento da cidadania e está consonante às Políticas Públicas vigentes no país.
Cursos Envolvidos: Administração, Agronomia, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Publicidade e Propaganda, 
Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Odontologia, Pedagogia, 
Psicologia, Núcleo de Assuntos Internacionais, Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, UniATENDER. 

Público atingido: 3046
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Projetos Institucionais

Projeto Criar e Tocar

O Projeto Criar e Tocar tem como compromisso 
social a inclusão de crianças e adolescentes de 
baixa renda, por meio da música, na formação de 
orquestra clássica, o Projeto está sendo 
desenvolvido desde o ano de 2005 e alcança 
crianças e adolescentes de bairros afastados da 
cidade de Anápolis e Goianésia, e  tem a Música 
como ferramentas de Inclusão Social. A faixa 
etária dos alunos atendidos é entre 9 e 18 anos.      
No Projeto os alunos aprendem um instrumento 
musical da orquestra clássica, tal como: o violino, 
a viola, o violoncelo, a flauta transversal, o 
saxofone, o trompete, o oboé, o fagote, o clarinete, o tímpano e outros. Eles desenvolvem a prática musical em conjunto, 
passando pelas várias fases do ensino: musicalização, aprendizagem do instrumento, aulas conjuntas - prática de orquestras 
e a formação da Orquestra. 
O Projeto Criar e Tocar atualmente atende cerca de 500 crianças e adolescentes na cidade de Anápolis e Goianésia-  GO, e 
conta com quatro orquestras juvenis formadas.  O desenvolvimento  de aprendizagem dos alunos é algo real, e muitos 
talentos vem sendo descobertos por meio do Projeto, além da aprendizagem, outro aspecto é a busca da profissionalização 
dos  alunos. O Projeto conta com mais de  250 alunos inseridos no mercado de trabalho, como instrumentista de orquestras, 
instrumentistas em eventos, professor, assim, dando início ao processo de profissionalização desses alunos.

Com VocAÇÃO 

O Com VocAÇÃO é um evento consolidado, impactante e único na AEE. Trabalha a arte, a cultura, a ciência e especialmente 
os direitos humanos, fundados no princípio da dignidade humana, pensando as pessoas como seres dignos porque foram 
criadas a imagem e semelhança de Deus. Com um pensamento holístico apresenta uma cosmovisão coerente com a 
realidade à família da AEE. O Com VocAÇÃO funciona ainda como um catalizador de ideias e sonhos, onde discentes, 
docentes e corpo técnico-administrativo têm tido inspiração para pensar tanto os fundamentos das ciências como a 
importância de uma sociedade mais humana e humanizadora. Com preletores de renome nacional e internacional, o evento 
consolida princípios e valores cristãos com forte impacto social em seus participantes.
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Projeto UniEVANGÉLICA CIDADÃ Itinerante – Porto Nacional - TO

Este projeto de extensão universitária tem como objetivo desenvolver atividades nas áreas da saúde e educação, para a 
população da cidade de Porto Nacional-TO. Mantém parceria com o Projeto Uma Semana pra Jesus, o qual tem um projeto 
missionário resultado de uma visão de dirigentes das Federações das Sociedades Metodistas de Homens e Mulheres da 
Quinta e Oitava - Região Eclesiástica, cujo objetivo é o atendimento integral ao ser humano. A Prefeitura Municipal de Porto 
Nacional foi também uma grande parceira do Projeto, cujo foi realizado na cidade de Porto Nacional - GO, no período de 13 a 
21 de julho 2018, com a participação de 45 pessoas da UniEVANGÉLICA, entre docentes, acadêmicos e técnicos dos cursos 
de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Psicologia, Medicina e Odontologia.

Público atingido: 1.459

Projeto Semana Cidadã - UniEVANGÉLICA - Juntos, pela educação

O Projeto Semana Cidadã – UniEVANGÉLICA visa a integração e articulação permanente da educação, da saúde, do social 
e, principalmente, da cidadania, proporcionando oficinas de qualificação nas mais diversas áreas. A segunda edição do 
projeto ocorreu entre os dias 22 e 25 de maio na Escola Municipal São José, no bairro São José e a terceira edição na Escola 
Municipal Professora Lena Leão, no Parque Brasília entre os dias 06 a 09 de novembro. As ações foram direcionadas para os 
escolares e seus familiares, professores e funcionários da escola. A programação foi composta por oficinas que tiveram o 
objetivo principal de gerar empoderamento e formar multiplicadores.  Envolveram parceiros como a Prefeitura Municipal de 
Anápolis, através da Secretaria Municipal de Educação, TV Anhanguera, dentre outros. O Projeto é uma estratégia para o 
desenvolvimento da cidadania e está consonante às Políticas Públicas vigentes no país.
Cursos Envolvidos: Administração, Agronomia, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Publicidade e Propaganda, 
Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Odontologia, Pedagogia, 
Psicologia, Núcleo de Assuntos Internacionais, Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, UniATENDER. 

Público atingido: 3046
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Projetos Institucionais

Projeto Criar e Tocar

O Projeto Criar e Tocar tem como compromisso 
social a inclusão de crianças e adolescentes de 
baixa renda, por meio da música, na formação de 
orquestra clássica, o Projeto está sendo 
desenvolvido desde o ano de 2005 e alcança 
crianças e adolescentes de bairros afastados da 
cidade de Anápolis e Goianésia, e  tem a Música 
como ferramentas de Inclusão Social. A faixa 
etária dos alunos atendidos é entre 9 e 18 anos.      
No Projeto os alunos aprendem um instrumento 
musical da orquestra clássica, tal como: o violino, 
a viola, o violoncelo, a flauta transversal, o 
saxofone, o trompete, o oboé, o fagote, o clarinete, o tímpano e outros. Eles desenvolvem a prática musical em conjunto, 
passando pelas várias fases do ensino: musicalização, aprendizagem do instrumento, aulas conjuntas - prática de orquestras 
e a formação da Orquestra. 
O Projeto Criar e Tocar atualmente atende cerca de 500 crianças e adolescentes na cidade de Anápolis e Goianésia-  GO, e 
conta com quatro orquestras juvenis formadas.  O desenvolvimento  de aprendizagem dos alunos é algo real, e muitos 
talentos vem sendo descobertos por meio do Projeto, além da aprendizagem, outro aspecto é a busca da profissionalização 
dos  alunos. O Projeto conta com mais de  250 alunos inseridos no mercado de trabalho, como instrumentista de orquestras, 
instrumentistas em eventos, professor, assim, dando início ao processo de profissionalização desses alunos.

Com VocAÇÃO 

O Com VocAÇÃO é um evento consolidado, impactante e único na AEE. Trabalha a arte, a cultura, a ciência e especialmente 
os direitos humanos, fundados no princípio da dignidade humana, pensando as pessoas como seres dignos porque foram 
criadas a imagem e semelhança de Deus. Com um pensamento holístico apresenta uma cosmovisão coerente com a 
realidade à família da AEE. O Com VocAÇÃO funciona ainda como um catalizador de ideias e sonhos, onde discentes, 
docentes e corpo técnico-administrativo têm tido inspiração para pensar tanto os fundamentos das ciências como a 
importância de uma sociedade mais humana e humanizadora. Com preletores de renome nacional e internacional, o evento 
consolida princípios e valores cristãos com forte impacto social em seus participantes.
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Projeto Visita ao Congresso Nacional

O Projeto UniEVANGÉLICA Visita o Congresso Nacional, realizado em parceria com o gabinete do Deputado Federal Rubens 
Otoni, oferece aos acadêmicos e alunos do Projeto UniATI a oportunidade de conhecerem Brasília e visitarem órgãos federais 
como o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Os universitários participam de palestras e visitas técnicas aos 
seguintes órgãos do governo federal: Supremo Tribunal Federal (STF), Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Ministério da 
Saúde e Banco Central do Brasil. Além disso, eles visitam o Memorial JK (Juscelino Kubitschek), o Palácio da Alvorada, o 
Palácio do Planalto, a Praça dos Três Poderes e a Catedral de Brasília. Consequentemente, a instituição possibilita a 
interação dos acadêmicos com a realidade política do país.

Público atingido: 470

Projeto “Parceiros do Bem”- Anápolis-GO - 
UniEVANGÉLICA - Rotary Clube/AABB

O projeto “Parceiros do Bem” é uma iniciativa do BANCO DO BRASIL, 
do ROTARY CLUB e da UniEVANGÉLICA. Tal projeto tem em vista 
complementar e fortalecer a proposta do programa AABB 
Comunidade, o qual atende crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos, 
estudantes da rede pública de Anápolis, cujas famílias se encontram em situação de vulnerabilidade social. O programa 
caracteriza-se como atividade de educação não formal e visa proporcionar às crianças e adolescentes, complementação 
educacional por meio de atividades que valorizam a cultura e a comunidade, a qual é efetivada com ações lúdicas 
desenvolvidas nas temáticas de lazer, saúde, esporte, meio ambiente e linguagens. Tais ações possibilitam o 
desenvolvimento da cidadania e a construção do conhecimento por meio de propostas que são planejadas e organizadas por 
acadêmicos dos cursos de Pedagogia e de Odontologia, cada um deles desenvolvendo ações dentro da sua área. No caso da 
Pedagogia, o foco é a linguagem oral e expressiva por meio de oficinas de contação de histórias, trabalhando com diferentes 
autores a cada semestre e o curso de Odontologia realizando atendimento individual dos educandos na Clínica Escola, além 
de orientações de higiene bucal. As atividades do curso de Pedagogia são desenvolvidas todas as quartas-feiras do ano de 
2018 no período vespertino, já o curso de Odontologia atuou em dias alternados. Além da prestação de serviços que contribui 
na formação das crianças e adolescentes que frequentam o projeto, os acadêmicos participantes adquirem formação 
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Projeto Universidade Aberta da Pessoa Idosa - UniEVANGÉLICA - UniAPI

A UniEVANGÉLICA imbuída no desenvolvimento de seus princípios de promoção e inclusão social, desenvolve, desde 2015, 
o   P r o j e t o  U n i A P I  – 
Universidade Aberta da Pessoa 
Idosa, que tem como principal 
fundamento a inserção do idoso 
nas atividades ensino, pesquisa 
e extensão realizadas pela 
instituição.
O foco central do projeto é a 
pessoa idosa e seu papel na 
sociedade contemporânea, 
o f e r e c e n d o  f o r m a ç ã o , 
q u a l i f i c a ç ã o , 
instrumentalização, com intuito 
de contribuir para o seu aprendizado e formação em uma perspectiva de continuidade de aprendizagem.
Pela sua natureza acadêmica, sociocultural e de extensão universitária, esse projeto permite à UniEVANGÉLICA abrir suas 
portas para  um segmento da população sedento de oportunidades e atualização. A UniAPI é, também, um espaço de 
convivência social e aquisição de conhecimentos voltados para o envelhecimento sadio e digno, além do convívio com 
pessoas mais jovens, contribuindo para o enriquecimento afetivo e intelectual de ambos os lados, propiciando a socialização 
das experiências de vida e produção do saber.
A UniAPI é voltada a pessoas com mais de 60 anos que têm o interesse na oficinas, atividades terapêuticas e esportivas 
oferecidas ao longo do ano. A iniciativa é realizada pelo Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA em parceria com 
a Prefeitura Municipal de Anápolis e o apoio da TV Anhanguera Anápolis e da empresa de formaturas Alto Rellevo. São 
ofertadas aos idosos, gratuitamente, oficinas, atividades esportivas, atividades terapêuticas e atividades culturais.

ATIVIDADE DESENVOLVIDAS

Cidadania, Saúde e Meio Ambiente 

Oficina de ideias, comportamento e bem estar

Atividade Cultural 01 – Coral  

Atividade Cultural 02 –Teatro  

Direitos e deveres dos idosos

Inglês Nível II

Conhecendo o Corpo Humano

Primeiros Socorros

Uso de Tecnologias

Oficina de Memória

Psicologia voltada para o Idoso

Cidadania, Saúde e Meio Ambiente

Uso de medicamentos e plantas medicinais

 

Conhecendo o Corpo Humano

Envelhecer com Saúde

Atividade Terapêutica 01 - Treino de
Equilíbrio e Prevenção de Quedas

Atividade Esportiva 01 - Musculação A e B

Atividades Esportiva 02 – Ginástica Ritmos

Atividade Esportiva 03 – Hidroginástica

Publico Atingido: 454 idosos
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Projeto Visita ao Congresso Nacional

O Projeto UniEVANGÉLICA Visita o Congresso Nacional, realizado em parceria com o gabinete do Deputado Federal Rubens 
Otoni, oferece aos acadêmicos e alunos do Projeto UniATI a oportunidade de conhecerem Brasília e visitarem órgãos federais 
como o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Os universitários participam de palestras e visitas técnicas aos 
seguintes órgãos do governo federal: Supremo Tribunal Federal (STF), Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Ministério da 
Saúde e Banco Central do Brasil. Além disso, eles visitam o Memorial JK (Juscelino Kubitschek), o Palácio da Alvorada, o 
Palácio do Planalto, a Praça dos Três Poderes e a Catedral de Brasília. Consequentemente, a instituição possibilita a 
interação dos acadêmicos com a realidade política do país.

Público atingido: 470

Projeto “Parceiros do Bem”- Anápolis-GO - 
UniEVANGÉLICA - Rotary Clube/AABB

O projeto “Parceiros do Bem” é uma iniciativa do BANCO DO BRASIL, 
do ROTARY CLUB e da UniEVANGÉLICA. Tal projeto tem em vista 
complementar e fortalecer a proposta do programa AABB 
Comunidade, o qual atende crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos, 
estudantes da rede pública de Anápolis, cujas famílias se encontram em situação de vulnerabilidade social. O programa 
caracteriza-se como atividade de educação não formal e visa proporcionar às crianças e adolescentes, complementação 
educacional por meio de atividades que valorizam a cultura e a comunidade, a qual é efetivada com ações lúdicas 
desenvolvidas nas temáticas de lazer, saúde, esporte, meio ambiente e linguagens. Tais ações possibilitam o 
desenvolvimento da cidadania e a construção do conhecimento por meio de propostas que são planejadas e organizadas por 
acadêmicos dos cursos de Pedagogia e de Odontologia, cada um deles desenvolvendo ações dentro da sua área. No caso da 
Pedagogia, o foco é a linguagem oral e expressiva por meio de oficinas de contação de histórias, trabalhando com diferentes 
autores a cada semestre e o curso de Odontologia realizando atendimento individual dos educandos na Clínica Escola, além 
de orientações de higiene bucal. As atividades do curso de Pedagogia são desenvolvidas todas as quartas-feiras do ano de 
2018 no período vespertino, já o curso de Odontologia atuou em dias alternados. Além da prestação de serviços que contribui 
na formação das crianças e adolescentes que frequentam o projeto, os acadêmicos participantes adquirem formação 
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Projeto Universidade Aberta da Pessoa Idosa - UniEVANGÉLICA - UniAPI

A UniEVANGÉLICA imbuída no desenvolvimento de seus princípios de promoção e inclusão social, desenvolve, desde 2015, 
o   P r o j e t o  U n i A P I  – 
Universidade Aberta da Pessoa 
Idosa, que tem como principal 
fundamento a inserção do idoso 
nas atividades ensino, pesquisa 
e extensão realizadas pela 
instituição.
O foco central do projeto é a 
pessoa idosa e seu papel na 
sociedade contemporânea, 
o f e r e c e n d o  f o r m a ç ã o , 
q u a l i f i c a ç ã o , 
instrumentalização, com intuito 
de contribuir para o seu aprendizado e formação em uma perspectiva de continuidade de aprendizagem.
Pela sua natureza acadêmica, sociocultural e de extensão universitária, esse projeto permite à UniEVANGÉLICA abrir suas 
portas para  um segmento da população sedento de oportunidades e atualização. A UniAPI é, também, um espaço de 
convivência social e aquisição de conhecimentos voltados para o envelhecimento sadio e digno, além do convívio com 
pessoas mais jovens, contribuindo para o enriquecimento afetivo e intelectual de ambos os lados, propiciando a socialização 
das experiências de vida e produção do saber.
A UniAPI é voltada a pessoas com mais de 60 anos que têm o interesse na oficinas, atividades terapêuticas e esportivas 
oferecidas ao longo do ano. A iniciativa é realizada pelo Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA em parceria com 
a Prefeitura Municipal de Anápolis e o apoio da TV Anhanguera Anápolis e da empresa de formaturas Alto Rellevo. São 
ofertadas aos idosos, gratuitamente, oficinas, atividades esportivas, atividades terapêuticas e atividades culturais.

ATIVIDADE DESENVOLVIDAS

Cidadania, Saúde e Meio Ambiente 

Oficina de ideias, comportamento e bem estar

Atividade Cultural 01 – Coral  

Atividade Cultural 02 –Teatro  

Direitos e deveres dos idosos

Inglês Nível II

Conhecendo o Corpo Humano

Primeiros Socorros

Uso de Tecnologias

Oficina de Memória

Psicologia voltada para o Idoso

Cidadania, Saúde e Meio Ambiente

Uso de medicamentos e plantas medicinais

 

Conhecendo o Corpo Humano

Envelhecer com Saúde

Atividade Terapêutica 01 - Treino de
Equilíbrio e Prevenção de Quedas

Atividade Esportiva 01 - Musculação A e B

Atividades Esportiva 02 – Ginástica Ritmos

Atividade Esportiva 03 – Hidroginástica

Publico Atingido: 454 idosos
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Biblioteca

As bibliotecas da UniEVANGÉLICA oferecem apoio didático, científico e pedagógico, atendendo à comunidade acadêmica 
(docentes, discentes e funcionários) e à comunidade externa, contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino, da 
pesquisa e da extensão.
Serviços:

· Acesso à base de dados do portal de Periódicos Capes;
· Acesso à internet;
· Acesso à Plataforma Best Practice - BMJ
· Autoatendimento;
· Biblioteca virtual com 8.000 títulos em todas as áreas.
· Consultas ao acervo – catálogo local e online;
· Empréstimo de tablets para uso na Biblioteca; 
· Empréstimos domiciliar e entre bibliotecas;
· Levantamento bibliográfico;
· Orientação sobre normas técnicas para trabalhos científicos;
· Renovações e reservas pela internet;
· Restauração de livros;
· Serviços enviados por e-mail: aviso de data de devolução próxima e aviso de reserva disponível;
· Visitas orientadas e treinamento de usuários;

Acervo:

Empréstimos: 118.232

Consultas ao acervo: 978.952

Secretaria Geral de Cursos

A Secretaria Geral de Cursos, setor central das atividades acadêmicas de graduação do Centro Universitário de Anápolis, é 
responsável por manter atualizados e organizados os registros acadêmicos e expedir diversos documentos; atender o aluno 
durante toda a sua trajetória acadêmica; efetuar matrículas e rematrículas; manter controle e o registro acadêmico; 
acompanhar e orientar a integralização curricular; expedir e registrar diplomas.
O controle acadêmico é gerenciado pelo Lyceum, sistema de gestão acadêmica e financeira. O aluno consulta horários, 
agenda, calendário de provas, notas, faltas, histórico e sua situação financeira. Permitindo, também, acessar materiais 
didáticos disponibilizados pelos docentes, acompanhar as atividades complementares, estágios e desenvolvimento de 
Trabalho de Curso.
Os docentes podem consultar informações sobre alunos, turmas e horários de aulas, agendar provas, lançar notas, faltas e 
publicar material didático. O sistema dispõe, ainda, de inúmeros relatórios para a gestão administrativa, financeira e 
acadêmica.

ITEM

QUANTIDADE

Títulos
Volumes / 

Exemplares

Livros 46.612 124.052

Periódicos 1.362 21.512

Multimídia 1.017 2.213

Monografias/Artigos/Dissertações/Teses 6.895 6.945

E-books 8.390 8.390

Base de dados Capes 127 127

TOTAL 64.403 163.239
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ampliada em uma experiência que agrega valores entre a comunidade e a universidade e instiga o papel de 
estudante/cidadão no exercício da sua área de atuação.

Atendimento: 60 crianças semanalmente

Ligas Acadêmicas

A liga acadêmica é uma entidade criada e organizada por acadêmicos, professores e profissionais que apresentam 
interesses em comum, principalmente, em áreas de especialidade do campo da saúde. Tem entre seus objetivos 
complementar a formação acadêmica por meio de atividades que atendam os princípios do tripé universitário de Ensino, 
Pesquisa e Extensão. Realizam atividades extraclasses e desenvolvem ações voltadas para a promoção à saúde e 
educação, criando oportunidades de trabalhos científicos, didáticos, culturais e sociais no espaço acadêmico, contribuindo 
para o desenvolvimento científico, aprimoramento e formação cidadã. Conheça as ligas cadastradas em 2018: Liga 
Acadêmica de Estudos em HIV/AIDS, Liga Acadêmica Sobre Crack, Álcool e Outras Drogas, Liga Acadêmica de Marcha 
Humana, Liga Acadêmica de Patologia de Anápolis, Liga Acadêmica de Gastroenterologia de Anápolis, Liga Acadêmica 
Multidisciplinar para o Estudo da Dor, Liga Acadêmica de Pesquisa ao Estudo de Condutas e Comportamento Humano, Liga 
Acadêmica de Clínica Médica e Propedêutica da UniEVANGÉLICA, Liga Acadêmica de Oncologia, Liga Acadêmica de 
Medicina de Família e Comunidade, Liga Acadêmica de Medicina Esportiva de Anápolis, Liga Acadêmica de Geriatria e 
Gerontologia da UniEVANGÉLICA, Liga Acadêmica de Psiquiatria da UniEVANGÉLICA, Liga Acadêmica de Anestesiologia  e 
Farmacologia de Anápolis, Liga Acadêmica de Cardiologia e Cirurgia Cardíaca, Liga de Ortopedia, Ortotrauma, Reumatologia 
e Desportiva, Liga Acadêmica de Hidroterapia da Fisioterapia, Liga Acadêmica de Endodontia, Liga Acadêmica de Cirurgia e 
Trauma de Anápolis, Liga Acadêmica de Oftalmologia de Anápolis, Liga Acadêmica de Periodontia, Liga Acadêmica de 
Promoção e Prevenção à Saúde, Liga Acadêmica de Dentística e Estética, Liga da Saúde da Criança e Adolescente, Liga 
Acadêmica de Dermatologia e Câncer de Pele, Liga Acadêmica de Diagnóstico e Cirurgia Oral Satiro Watanabe, Liga 
Acadêmica da Saúde da Mulher, Liga Acadêmica Contra Violências, Liga Acadêmica de Hematologia, Liga Acadêmica 
Científica de Engenharia Civil, Liga Acadêmica de Neurociência da UniEVANGÉLICA, Liga Acadêmica de Ginecologia e 
Obstetrícia Dr. Osvaldo de Alencar Arraes, Liga Acadêmica de Cirurgia Plástica de Anápolis, Liga de Anatomia Humana da 
UniEVANGÉLICA, Liga Acadêmica de Cirurgia Vascular e Angiologia, Liga Acadêmica de Endócrino e Metabologia. 
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Biblioteca

As bibliotecas da UniEVANGÉLICA oferecem apoio didático, científico e pedagógico, atendendo à comunidade acadêmica 
(docentes, discentes e funcionários) e à comunidade externa, contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino, da 
pesquisa e da extensão.
Serviços:

· Acesso à base de dados do portal de Periódicos Capes;
· Acesso à internet;
· Acesso à Plataforma Best Practice - BMJ
· Autoatendimento;
· Biblioteca virtual com 8.000 títulos em todas as áreas.
· Consultas ao acervo – catálogo local e online;
· Empréstimo de tablets para uso na Biblioteca; 
· Empréstimos domiciliar e entre bibliotecas;
· Levantamento bibliográfico;
· Orientação sobre normas técnicas para trabalhos científicos;
· Renovações e reservas pela internet;
· Restauração de livros;
· Serviços enviados por e-mail: aviso de data de devolução próxima e aviso de reserva disponível;
· Visitas orientadas e treinamento de usuários;

Acervo:

Empréstimos: 118.232

Consultas ao acervo: 978.952

Secretaria Geral de Cursos

A Secretaria Geral de Cursos, setor central das atividades acadêmicas de graduação do Centro Universitário de Anápolis, é 
responsável por manter atualizados e organizados os registros acadêmicos e expedir diversos documentos; atender o aluno 
durante toda a sua trajetória acadêmica; efetuar matrículas e rematrículas; manter controle e o registro acadêmico; 
acompanhar e orientar a integralização curricular; expedir e registrar diplomas.
O controle acadêmico é gerenciado pelo Lyceum, sistema de gestão acadêmica e financeira. O aluno consulta horários, 
agenda, calendário de provas, notas, faltas, histórico e sua situação financeira. Permitindo, também, acessar materiais 
didáticos disponibilizados pelos docentes, acompanhar as atividades complementares, estágios e desenvolvimento de 
Trabalho de Curso.
Os docentes podem consultar informações sobre alunos, turmas e horários de aulas, agendar provas, lançar notas, faltas e 
publicar material didático. O sistema dispõe, ainda, de inúmeros relatórios para a gestão administrativa, financeira e 
acadêmica.

ITEM

QUANTIDADE

Títulos
Volumes / 

Exemplares

Livros 46.612 124.052

Periódicos 1.362 21.512

Multimídia 1.017 2.213

Monografias/Artigos/Dissertações/Teses 6.895 6.945

E-books 8.390 8.390

Base de dados Capes 127 127

TOTAL 64.403 163.239
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ampliada em uma experiência que agrega valores entre a comunidade e a universidade e instiga o papel de 
estudante/cidadão no exercício da sua área de atuação.

Atendimento: 60 crianças semanalmente

Ligas Acadêmicas

A liga acadêmica é uma entidade criada e organizada por acadêmicos, professores e profissionais que apresentam 
interesses em comum, principalmente, em áreas de especialidade do campo da saúde. Tem entre seus objetivos 
complementar a formação acadêmica por meio de atividades que atendam os princípios do tripé universitário de Ensino, 
Pesquisa e Extensão. Realizam atividades extraclasses e desenvolvem ações voltadas para a promoção à saúde e 
educação, criando oportunidades de trabalhos científicos, didáticos, culturais e sociais no espaço acadêmico, contribuindo 
para o desenvolvimento científico, aprimoramento e formação cidadã. Conheça as ligas cadastradas em 2018: Liga 
Acadêmica de Estudos em HIV/AIDS, Liga Acadêmica Sobre Crack, Álcool e Outras Drogas, Liga Acadêmica de Marcha 
Humana, Liga Acadêmica de Patologia de Anápolis, Liga Acadêmica de Gastroenterologia de Anápolis, Liga Acadêmica 
Multidisciplinar para o Estudo da Dor, Liga Acadêmica de Pesquisa ao Estudo de Condutas e Comportamento Humano, Liga 
Acadêmica de Clínica Médica e Propedêutica da UniEVANGÉLICA, Liga Acadêmica de Oncologia, Liga Acadêmica de 
Medicina de Família e Comunidade, Liga Acadêmica de Medicina Esportiva de Anápolis, Liga Acadêmica de Geriatria e 
Gerontologia da UniEVANGÉLICA, Liga Acadêmica de Psiquiatria da UniEVANGÉLICA, Liga Acadêmica de Anestesiologia  e 
Farmacologia de Anápolis, Liga Acadêmica de Cardiologia e Cirurgia Cardíaca, Liga de Ortopedia, Ortotrauma, Reumatologia 
e Desportiva, Liga Acadêmica de Hidroterapia da Fisioterapia, Liga Acadêmica de Endodontia, Liga Acadêmica de Cirurgia e 
Trauma de Anápolis, Liga Acadêmica de Oftalmologia de Anápolis, Liga Acadêmica de Periodontia, Liga Acadêmica de 
Promoção e Prevenção à Saúde, Liga Acadêmica de Dentística e Estética, Liga da Saúde da Criança e Adolescente, Liga 
Acadêmica de Dermatologia e Câncer de Pele, Liga Acadêmica de Diagnóstico e Cirurgia Oral Satiro Watanabe, Liga 
Acadêmica da Saúde da Mulher, Liga Acadêmica Contra Violências, Liga Acadêmica de Hematologia, Liga Acadêmica 
Científica de Engenharia Civil, Liga Acadêmica de Neurociência da UniEVANGÉLICA, Liga Acadêmica de Ginecologia e 
Obstetrícia Dr. Osvaldo de Alencar Arraes, Liga Acadêmica de Cirurgia Plástica de Anápolis, Liga de Anatomia Humana da 
UniEVANGÉLICA, Liga Acadêmica de Cirurgia Vascular e Angiologia, Liga Acadêmica de Endócrino e Metabologia. 
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Cursos de Graduação ofertados e crescimento da FACEG

Atualmente, a Faceg oferta 7 cursos de graduação, Administração, Agronomia, Direito, Engenharia Civil, Enfermagem, 
Engenharia Mecânica e Odontologia. Os quatro primeiros cursos já estão devidamente reconhecidos pelo MEC. O curso de 
Enfermagem está com processo de reconhecimento em andamento. Para 2019, a Faceg busca a implementação do curso de 
Psicologia. Em 2018, a média de alunos matriculados no primeiro e segundo semestres indica o contínuo crescimento da 
Faceg, sempre em busca da qualidade. O resultado da busca de qualidade foi conferido neste ano com o Recredenciamento 
Institucional pelo Ministério da Educação, em que obteve conceito máximo de qualidade, NOTA 5.

Projeto FATI (Faculdade Aberta da Terceira Idade)

A Faculdade Aberta para a Terceira Idade (FATI) é voltada para pessoas com 60 anos ou mais. As atividades são ofertadas 
gratuitamente. O Projeto é desenvolvido em parceria com a Prefeitura Municipal de Goianésia, Secretaria de Promoção 
Social, Câmara Municipal de Goianésia, Delegacia da Mulher de Goianésia, Panificadora Café com Pão e sociedade civil.
O Projeto Faculdade Aberta para a Terceira Idade tem caráter multiplicador e socializador e por meio do ensino, pesquisa e 
extensão possibilita a sistematização e difusão do conhecimento das questões referentes ao envelhecimento. É um projeto 
sustentado pelos saberes dos aspectos jurídicos, biológicos, psicológicos, social, digital, cultural e políticos, visando à 
melhoria de qualidade de vida e à valorização da pessoa idosa, estimulando-a a uma vida ativa e independente na sociedade, 
a partir do conhecimento de seus direitos, potencialidades cognitivas e de atividades diversas.

FACEG CIDADÃ

A Faculdade Evangélica de Goianésia em parceria com a 
Prefeitura Municipal de Goianésia realizou mais uma vez a 
edição do Projeto FACEG Cidadã. Foram desenvolvidas 
diversas atividades na área da saúde, beleza, esporte, 
lazer, atendimento jurídico, emissão de documentos, 
atividades educativas e muitas brincadeiras.

Atendimentos: 2.230

Projeto Musicoterapia

O projeto de Musicoterapia tem por objetivos: a) Utilizar a música num contexto clínico e social no município de Goianésia, 
para isso, alunos do Projeto Criar e Tocar, desenvolvido na Faculdade Evangélica de Goianésia sob a orientação do Professor 
Maestro Marcos Ferreira da Silva; b) O Maestro Marcos juntamente com um grupo de aproximadamente (dez) alunos que 
serão direcionados uma vez por semestre conforme calendário anexo para tocar músicas com instrumentos de sopro.

Dez alunos do Projeto Criar e Tocar da Faculdade Evangélica de Goianésia serão selecionados, orientados e conduzidos pelo 
Maestro Marcos Ferreira uma por vez por semestre a tocar músicas eruditas (clássicas) para o público alvo deste projeto: 
pacientes e alunos da APAE, Lar São Vicente de Paulo, Lar do Idoso de Goianésia e Hospital Municipal Irmã Fanny Duran.

Faculdade Evangélica de Ceres – FECER

Pelo segundo ano consecutivo a Faculdade Evangélica de 
Ceres - FECER foi eleita a melhor faculdade do interior de 
Goiás, segundo o Ministério da Educação (MEC) através do 
Índice Geral de Cursos (IGC) de todas as instituições de 
ensino superior do país. É este índice que mede a qualidade 
das faculdades e universidades no Brasil. Mais uma vez, a 
FECER conseguiu se destacar, considerada a melhor 
instituição de ensino superior privada do interior goiano. Em 
2018 a FACERA recebeu a visita de Recredenciamento 
Institucional, Reconhecimento dos Cursos de Radiologia, 
Biomedicina, Educação Fisica promovidas pelo MEC que 
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Faculdades
Faculdade Evangélica Raízes

Em 2018, a Faculdade Raízes, mantida pela AEE, obteve a nota máxima do Ministério da Educação para o curso de 
DIREITO – nota 5. Esta excelência foi alcançada em obediência aos ensinamentos de Jesus Cristo, por meio da dedicação e 
dos investimentos dos dirigentes da AEE, dos docentes, da equipe técnica administrativa e dos acadêmicos. Os valores 
cristãos permeiam nossa missão que é promover, com excelência, o conhecimento por meio do ensino nos diferentes níveis 
da pesquisa e da extensão, buscando a formação de cidadãos comprometidos com o desenvolvimento sustentável.
O curso de Direito da Faculdade Raízes destacou-se no cenário goiano pelas inúmeras conquistas alcançadas por 
acadêmicos e professores, consolidando o bom nome e a alta qualidade da Instituição, dentre elas:
-  primeiro e único curso de Direito de Anápolis com Conceito de Curso nota 05 – a nota máxima do Ministério da Educação;
-  1º lugar no 1º Concurso de Júri Simulado realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO), com 

premiação de R$ 3.000,00 para os nossos acadêmicos;
-  patrocínio ao acadêmico que ganhou medalha de ouro em três categorias de Jiu-Jitsu na 2ª etapa do Campeonato 

Estadual, em Goiânia;
-  em parceria com o Tribunal de Justiça de Goiás, o curso de Psicologia da UniEVANGÉLICA e o Governo do Estado de 

Goiás, a Faculdade Raízes sedia o Grupo Reflexivo dos Autores de Crimes de Violência Doméstica;
-  alto índice de aprovação no Exame da Ordem em Anápolis;
-  construção das instalações para o pleno funcionamento do 4º Juizado Especial Cível na Faculdade Raízes;
-  apoio financeiro para docente realizar o Pós-doutorado na França;
-  realização do Projeto Raízes nos Bairros com diversos eventos em parceria com a Prefeitura de Anápolis e várias outras 

instituições, oferecendo atendimento jurídico gratuito e de qualidade à comunidade anapolina;
-  acadêmicos conquistam 03 vagas no Programa Parlamento Jovem da Câmara Municipal de Anápolis;
-  2º lugar no 1º Concurso de monografia da COMDEFESA, com premiação de R$ 2.000,00 para nossa acadêmica;
-  2º lugar nos Jogos da Primavera do município de Anápolis, modalidade futsal masculino.

Faculdade Evangélica de Goianésia

A Faculdade Evangélica de Goianésia (FACEG) desenvolve atividades acadêmicas voltadas para o ensino de graduação, de 
pós-graduação lato sensu e atividades de extensão e ação comunitária, possibilitando à população de Goianésia e 
municípios do entorno o acesso ao conhecimento científico, técnico, ético e cultural, contribuindo para a formação de 
cidadãos eticamente responsáveis e profissionalmente qualificados, visando melhoria das condições de vida da sociedade e 
o desenvolvimento cultural e socioeconômico sustentável da região.
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Cursos de Graduação ofertados e crescimento da FACEG

Atualmente, a Faceg oferta 7 cursos de graduação, Administração, Agronomia, Direito, Engenharia Civil, Enfermagem, 
Engenharia Mecânica e Odontologia. Os quatro primeiros cursos já estão devidamente reconhecidos pelo MEC. O curso de 
Enfermagem está com processo de reconhecimento em andamento. Para 2019, a Faceg busca a implementação do curso de 
Psicologia. Em 2018, a média de alunos matriculados no primeiro e segundo semestres indica o contínuo crescimento da 
Faceg, sempre em busca da qualidade. O resultado da busca de qualidade foi conferido neste ano com o Recredenciamento 
Institucional pelo Ministério da Educação, em que obteve conceito máximo de qualidade, NOTA 5.

Projeto FATI (Faculdade Aberta da Terceira Idade)

A Faculdade Aberta para a Terceira Idade (FATI) é voltada para pessoas com 60 anos ou mais. As atividades são ofertadas 
gratuitamente. O Projeto é desenvolvido em parceria com a Prefeitura Municipal de Goianésia, Secretaria de Promoção 
Social, Câmara Municipal de Goianésia, Delegacia da Mulher de Goianésia, Panificadora Café com Pão e sociedade civil.
O Projeto Faculdade Aberta para a Terceira Idade tem caráter multiplicador e socializador e por meio do ensino, pesquisa e 
extensão possibilita a sistematização e difusão do conhecimento das questões referentes ao envelhecimento. É um projeto 
sustentado pelos saberes dos aspectos jurídicos, biológicos, psicológicos, social, digital, cultural e políticos, visando à 
melhoria de qualidade de vida e à valorização da pessoa idosa, estimulando-a a uma vida ativa e independente na sociedade, 
a partir do conhecimento de seus direitos, potencialidades cognitivas e de atividades diversas.

FACEG CIDADÃ

A Faculdade Evangélica de Goianésia em parceria com a 
Prefeitura Municipal de Goianésia realizou mais uma vez a 
edição do Projeto FACEG Cidadã. Foram desenvolvidas 
diversas atividades na área da saúde, beleza, esporte, 
lazer, atendimento jurídico, emissão de documentos, 
atividades educativas e muitas brincadeiras.

Atendimentos: 2.230

Projeto Musicoterapia

O projeto de Musicoterapia tem por objetivos: a) Utilizar a música num contexto clínico e social no município de Goianésia, 
para isso, alunos do Projeto Criar e Tocar, desenvolvido na Faculdade Evangélica de Goianésia sob a orientação do Professor 
Maestro Marcos Ferreira da Silva; b) O Maestro Marcos juntamente com um grupo de aproximadamente (dez) alunos que 
serão direcionados uma vez por semestre conforme calendário anexo para tocar músicas com instrumentos de sopro.

Dez alunos do Projeto Criar e Tocar da Faculdade Evangélica de Goianésia serão selecionados, orientados e conduzidos pelo 
Maestro Marcos Ferreira uma por vez por semestre a tocar músicas eruditas (clássicas) para o público alvo deste projeto: 
pacientes e alunos da APAE, Lar São Vicente de Paulo, Lar do Idoso de Goianésia e Hospital Municipal Irmã Fanny Duran.

Faculdade Evangélica de Ceres – FECER

Pelo segundo ano consecutivo a Faculdade Evangélica de 
Ceres - FECER foi eleita a melhor faculdade do interior de 
Goiás, segundo o Ministério da Educação (MEC) através do 
Índice Geral de Cursos (IGC) de todas as instituições de 
ensino superior do país. É este índice que mede a qualidade 
das faculdades e universidades no Brasil. Mais uma vez, a 
FECER conseguiu se destacar, considerada a melhor 
instituição de ensino superior privada do interior goiano. Em 
2018 a FACERA recebeu a visita de Recredenciamento 
Institucional, Reconhecimento dos Cursos de Radiologia, 
Biomedicina, Educação Fisica promovidas pelo MEC que 
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Faculdades
Faculdade Evangélica Raízes

Em 2018, a Faculdade Raízes, mantida pela AEE, obteve a nota máxima do Ministério da Educação para o curso de 
DIREITO – nota 5. Esta excelência foi alcançada em obediência aos ensinamentos de Jesus Cristo, por meio da dedicação e 
dos investimentos dos dirigentes da AEE, dos docentes, da equipe técnica administrativa e dos acadêmicos. Os valores 
cristãos permeiam nossa missão que é promover, com excelência, o conhecimento por meio do ensino nos diferentes níveis 
da pesquisa e da extensão, buscando a formação de cidadãos comprometidos com o desenvolvimento sustentável.
O curso de Direito da Faculdade Raízes destacou-se no cenário goiano pelas inúmeras conquistas alcançadas por 
acadêmicos e professores, consolidando o bom nome e a alta qualidade da Instituição, dentre elas:
-  primeiro e único curso de Direito de Anápolis com Conceito de Curso nota 05 – a nota máxima do Ministério da Educação;
-  1º lugar no 1º Concurso de Júri Simulado realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO), com 

premiação de R$ 3.000,00 para os nossos acadêmicos;
-  patrocínio ao acadêmico que ganhou medalha de ouro em três categorias de Jiu-Jitsu na 2ª etapa do Campeonato 

Estadual, em Goiânia;
-  em parceria com o Tribunal de Justiça de Goiás, o curso de Psicologia da UniEVANGÉLICA e o Governo do Estado de 

Goiás, a Faculdade Raízes sedia o Grupo Reflexivo dos Autores de Crimes de Violência Doméstica;
-  alto índice de aprovação no Exame da Ordem em Anápolis;
-  construção das instalações para o pleno funcionamento do 4º Juizado Especial Cível na Faculdade Raízes;
-  apoio financeiro para docente realizar o Pós-doutorado na França;
-  realização do Projeto Raízes nos Bairros com diversos eventos em parceria com a Prefeitura de Anápolis e várias outras 

instituições, oferecendo atendimento jurídico gratuito e de qualidade à comunidade anapolina;
-  acadêmicos conquistam 03 vagas no Programa Parlamento Jovem da Câmara Municipal de Anápolis;
-  2º lugar no 1º Concurso de monografia da COMDEFESA, com premiação de R$ 2.000,00 para nossa acadêmica;
-  2º lugar nos Jogos da Primavera do município de Anápolis, modalidade futsal masculino.

Faculdade Evangélica de Goianésia

A Faculdade Evangélica de Goianésia (FACEG) desenvolve atividades acadêmicas voltadas para o ensino de graduação, de 
pós-graduação lato sensu e atividades de extensão e ação comunitária, possibilitando à população de Goianésia e 
municípios do entorno o acesso ao conhecimento científico, técnico, ético e cultural, contribuindo para a formação de 
cidadãos eticamente responsáveis e profissionalmente qualificados, visando melhoria das condições de vida da sociedade e 
o desenvolvimento cultural e socioeconômico sustentável da região.
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Domingo na Avenida

Aferição de pressão arterial, testes de glicemia, teste ergométrico (acadêmicos FACER). Testes rápidos para doenças 
sexualmente transmissíveis (hepatite e HIV) – Prefeitura Municipal de Rialma.
Descrição: Os Cursos de Biomedicina, Farmácia e Fisioterapia participaram no dia 26 de agosto do Projeto Social 'Domingo 
na avenida, promovido pela Prefeitura Municipal de Rialma, cidade onde aconteceu o evento. Foi oferecido gratuitamente à 
comunidade participante da iniciativa, aferição de pressão arterial, testes de glicemia e doenças sexualmente transmissíveis 
e teste ergométrico. O projeto teve como objetivo geral realizar a prevenção e diagnóstico precoce de doenças da população 
do município. 

Atendimentos - 150 pessoas

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

A palestra multidisciplinar: Futuro as Saúde, Aptidão Física e Esporte; Aspectos da Cinesiologia e Biomecânica na Prevenção 
de Lesões.
A palestra multidisciplinar foi realizada no auditório da Faculdade Evangélica de Ceres, durante o período do dia 16 de Abril de 
2018. Foi ministrada pelo Dr. Iransé Oliveira Silva diretor do curso de educação física da Faculdade Uni-Evangélica de 
Anápolis, abordando Futuro as Saúde, Aptidão Física e Esporte em pleno século XXI. Este evento foi organizado pelo 
coordenador do Curso de Educação Física Prof. Ronaldo Caliman, Coordenador de Atividade de Extensão Wanderson Sales 
de Sousa, professor Fernando Pires e alunos do curso de educação física, em parceria com diversas outras instituições e 
empresas ligadas a área da educação física e saúde.   O evento contou com a participação de 422 inscritos da Faculdade 
Evangélica de Ceres, dos cursos de Educação Física, Fisioterapia, Biomedicina, Radiologia, Farmácia, Estética, 
Enfermagem e Engenharia Civil, além da Faculdade Anhanguera, UNIP, Profissionais de educação física de academias e 
escolas da cidade de Ceres. 

Projeto II Rua de Lazer”  25/05/2018
Os Acadêmicos do curso de educação física da Faculdade de Ceres realizaram o projeto II Rua de Lazer” no dia 25/05/2018, 
no Colégio Estadual Câmara Filho em Rialma- Go, orientados pelos professores Wanderson Sales e Fernando Pires 
vinculado ás disciplinas de Recreação e Lazer e Ginástica I.  O evento iniciou às 08h e terminou às 11h,  com acolhimento das 
crianças e encaminhamento para as atividades recreativas com a participação de 100 crianças.

I Festival de Dança 12/06/2018
O I Festival de Dança da Faculdade de Ceres realizado no auditório da Faculdade Evangélica de Ceres, durante o período do 
dia 12 de Junho de 2018.  O I Festival de Dança da Faculdade de Ceres foi apresentado pelos acadêmicos do 1° e 7° período 
do curso de Educação Física, a professora responsável pela disciplina de Fundamentos e Pedagogia da Dança e 
responsável pelo Festival LORENA CRISTINA CASTILHO.  O evento teve 300 inscritos da Faculdade Evangélica de Ceres 
dos cursos de Educação Física, Fisioterapia, Biomedicina, Radiologia, Farmácia, Estética, Enfermagem e Engenharia Civil, 
além da Faculdade Anhanguera, UNIP, Profissionais de educação física de academias e escolas da cidade de Ceres.

Visita ao laboratório de anatomia
Visita técnica no laboratório de anatomia da Faculdade Evangélica de Ceres pelo Colégio Estadual Câmera Filho, com 60 
alunos do ensino fundamental no dia 25/05/18 às 08h30min h, coordenado pelo aluno Ilves e o professor de anatomia 
responsável pelo laboratório.

Semana do profissional de educação física da Faculdade Evangelica de Ceres
A palestra foi ministrada pelo Me. Rafael Alves sobre reabilitação cardiovascular, segundo a OMS, semana do profissional de 
educação física da Faculdade Evangélica de Ceres, realizado no auditório da FECER, em Ceres-Go, durante o período do dia 
30 de Agosto  de 2018. Este evento foi organizado pelo coordenador do Curso de Educação Física Prof. Ronaldo Calimam, 
Coordenador de Extensão, monitória e atividades complementares Wanderson Sales de Sousa, professores e alunos do 2° e 
8° do curso de educação física.  O evento teve a participação dos acadêmicos da Faculdade Evangélica de Ceres dos cursos 
de Educação Física, Fisioterapia, Biomedicina, Radiologia, Farmácia, Estética, Enfermagem e Engenharia Civil, além da 
Faculdade Anhanguera, UNIP, Profissionais de educação física de academias e escolas da cidade de Ceres com 425 
inscritos.

Jogos Universitários de Ceres- JUC
O JUC foi realizado nos dias 09/11 e 11/11/18 no Ceres Clube, com a participação de acadêmicos e servidores da faculdade 
Evangélica de Ceres, com as modalidades de futsal, futebol soçiety, tênis de mesa, vôlei de areia, handebol e truco. O evento 
teve a participação de 90 atletas. 
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receberam nota 4, numa escala que vai de 0 a 5, nos trazendo muito orgulho e mostrando que todos esforços e investimentos 
realizados nos últimos anos estão contribuindo para a criação de uma instituição, que a cada ano ganha destaque no cenário 
Estadual e vem se tornando referência de qualidade na educação.
O ensino na FACULDADE EVANGÉLICA DE CERES busca a formação do profissional competente, capaz de atender as 
demandas sociais na área de sua formação e, um cidadão consciente, crítico, enquanto agente transformador da consciência 
coletiva, em relação à defesa e promoção dos direitos humanos e das responsabilidades sociais. As atividades de extensão 
são, em sua maioria, interdisciplinares, integrando as atividades de ensino com pesquisa e extensão, proporcionando ao 
discente a articulação e contextualização dos conteúdos e ampliando o aprendizado. 

PROJETOS DOS CURSOS:

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO

Projeto Ler para um Idoso:
Dia 18/09/2018, alunos do curso de Administração da Faculdade Evangélica de Ceres em parceria com o Núcleo Docente 
Estruturante do curso promoveram a leitura e interação social com idosos. Foram feitas leituras de lendas populares, livros de 
contos e histórias em geral no Lar Sagrado Coração de Jesus, da Sociedade de São Vicente de Paulo da cidade de Rialma-
GO. A visita foi parte da programação da 14ª edição da Semana de Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular. 

Palestra: “A Arte das Vendas”:
Dia 17/08/2018, em parceria com o RENAPSI – Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração, o NPA - 
Núcleo de Práticas Administrativas, promoveu palestra sobre vendas para os alunos do curso Jovem Aprendiz na cidade de 
Carmo do Rio Verde-GO. 

Palestra: “O Desafio de dois ou mais”:
Em 21/08/2018, foi realizada palestra pelo NPA - Núcleo de Práticas Administrativas junto aos colaboradores do Instituto 
Brandão Naves, na cidade de Ceres-GO. Participação na Semana interna de prevenção a acidentes de trabalho. 

Palestra sobre profissões:
No dia 23/08/2018, foi realizada palestra, pelo curso de Administração da Faculdade Evangélica de Ceres e o NPA - Núcleo de 
Práticas Administrativas, sobre a profissão do Administrador junto aos alunos do terceiro ano do Colégio Imaculada 
Conceição na cidade de Ceres-GO. 

Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência:
Mesa redonda realizada no dia 28/09/2018 na Faculdade Evangélica de Ceres, com o intuito de valorizar a importância da 
acessibilidade e o respeito à pessoa com deficiência. Participaram dessa mesa professor, advogado, psicólogo e 
fisioterapeuta.

IV Semana de Administração:
Realizada na Faculdade Evangélica de Ceres de 24 a 28 de setembro de 2018. Variações entre palestras, minicursos e 
mesas redondas. Participação dos alunos, empresários e sociedade externa.

Ação Social de Doação de Alimentos:
Alunos do curso de Administração, da Faculdade Evangélica de Ceres e representantes do NPA (Núcleo de Práticas 
Administrativas), entregaram dia 01/11/2018 quase meia tonelada de alimentos arrecadados na IV Semana de 
Administração. As doações foram feitas ao Lar dos Idosos - Unidade Vicentina de Ceres e ao Lar Sagrado Coração de Jesus 
de Rialma, ambos da Sociedade São Vicente de Paulo.

CURSO DE BIOMEDICINA

Dia do serviço de saúde 
Parcerias: Instituto Asgard Cursos – Goiânia/GO
Atendimentos 40 Alunos
Atividades desenvolvidas – O Minicurso Hands - On de Perfusão – Circulação Extracorpórea tem como público alvo 
graduandos do curso de Biomedicina.
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Domingo na Avenida

Aferição de pressão arterial, testes de glicemia, teste ergométrico (acadêmicos FACER). Testes rápidos para doenças 
sexualmente transmissíveis (hepatite e HIV) – Prefeitura Municipal de Rialma.
Descrição: Os Cursos de Biomedicina, Farmácia e Fisioterapia participaram no dia 26 de agosto do Projeto Social 'Domingo 
na avenida, promovido pela Prefeitura Municipal de Rialma, cidade onde aconteceu o evento. Foi oferecido gratuitamente à 
comunidade participante da iniciativa, aferição de pressão arterial, testes de glicemia e doenças sexualmente transmissíveis 
e teste ergométrico. O projeto teve como objetivo geral realizar a prevenção e diagnóstico precoce de doenças da população 
do município. 

Atendimentos - 150 pessoas

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

A palestra multidisciplinar: Futuro as Saúde, Aptidão Física e Esporte; Aspectos da Cinesiologia e Biomecânica na Prevenção 
de Lesões.
A palestra multidisciplinar foi realizada no auditório da Faculdade Evangélica de Ceres, durante o período do dia 16 de Abril de 
2018. Foi ministrada pelo Dr. Iransé Oliveira Silva diretor do curso de educação física da Faculdade Uni-Evangélica de 
Anápolis, abordando Futuro as Saúde, Aptidão Física e Esporte em pleno século XXI. Este evento foi organizado pelo 
coordenador do Curso de Educação Física Prof. Ronaldo Caliman, Coordenador de Atividade de Extensão Wanderson Sales 
de Sousa, professor Fernando Pires e alunos do curso de educação física, em parceria com diversas outras instituições e 
empresas ligadas a área da educação física e saúde.   O evento contou com a participação de 422 inscritos da Faculdade 
Evangélica de Ceres, dos cursos de Educação Física, Fisioterapia, Biomedicina, Radiologia, Farmácia, Estética, 
Enfermagem e Engenharia Civil, além da Faculdade Anhanguera, UNIP, Profissionais de educação física de academias e 
escolas da cidade de Ceres. 

Projeto II Rua de Lazer”  25/05/2018
Os Acadêmicos do curso de educação física da Faculdade de Ceres realizaram o projeto II Rua de Lazer” no dia 25/05/2018, 
no Colégio Estadual Câmara Filho em Rialma- Go, orientados pelos professores Wanderson Sales e Fernando Pires 
vinculado ás disciplinas de Recreação e Lazer e Ginástica I.  O evento iniciou às 08h e terminou às 11h,  com acolhimento das 
crianças e encaminhamento para as atividades recreativas com a participação de 100 crianças.

I Festival de Dança 12/06/2018
O I Festival de Dança da Faculdade de Ceres realizado no auditório da Faculdade Evangélica de Ceres, durante o período do 
dia 12 de Junho de 2018.  O I Festival de Dança da Faculdade de Ceres foi apresentado pelos acadêmicos do 1° e 7° período 
do curso de Educação Física, a professora responsável pela disciplina de Fundamentos e Pedagogia da Dança e 
responsável pelo Festival LORENA CRISTINA CASTILHO.  O evento teve 300 inscritos da Faculdade Evangélica de Ceres 
dos cursos de Educação Física, Fisioterapia, Biomedicina, Radiologia, Farmácia, Estética, Enfermagem e Engenharia Civil, 
além da Faculdade Anhanguera, UNIP, Profissionais de educação física de academias e escolas da cidade de Ceres.

Visita ao laboratório de anatomia
Visita técnica no laboratório de anatomia da Faculdade Evangélica de Ceres pelo Colégio Estadual Câmera Filho, com 60 
alunos do ensino fundamental no dia 25/05/18 às 08h30min h, coordenado pelo aluno Ilves e o professor de anatomia 
responsável pelo laboratório.

Semana do profissional de educação física da Faculdade Evangelica de Ceres
A palestra foi ministrada pelo Me. Rafael Alves sobre reabilitação cardiovascular, segundo a OMS, semana do profissional de 
educação física da Faculdade Evangélica de Ceres, realizado no auditório da FECER, em Ceres-Go, durante o período do dia 
30 de Agosto  de 2018. Este evento foi organizado pelo coordenador do Curso de Educação Física Prof. Ronaldo Calimam, 
Coordenador de Extensão, monitória e atividades complementares Wanderson Sales de Sousa, professores e alunos do 2° e 
8° do curso de educação física.  O evento teve a participação dos acadêmicos da Faculdade Evangélica de Ceres dos cursos 
de Educação Física, Fisioterapia, Biomedicina, Radiologia, Farmácia, Estética, Enfermagem e Engenharia Civil, além da 
Faculdade Anhanguera, UNIP, Profissionais de educação física de academias e escolas da cidade de Ceres com 425 
inscritos.

Jogos Universitários de Ceres- JUC
O JUC foi realizado nos dias 09/11 e 11/11/18 no Ceres Clube, com a participação de acadêmicos e servidores da faculdade 
Evangélica de Ceres, com as modalidades de futsal, futebol soçiety, tênis de mesa, vôlei de areia, handebol e truco. O evento 
teve a participação de 90 atletas. 
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receberam nota 4, numa escala que vai de 0 a 5, nos trazendo muito orgulho e mostrando que todos esforços e investimentos 
realizados nos últimos anos estão contribuindo para a criação de uma instituição, que a cada ano ganha destaque no cenário 
Estadual e vem se tornando referência de qualidade na educação.
O ensino na FACULDADE EVANGÉLICA DE CERES busca a formação do profissional competente, capaz de atender as 
demandas sociais na área de sua formação e, um cidadão consciente, crítico, enquanto agente transformador da consciência 
coletiva, em relação à defesa e promoção dos direitos humanos e das responsabilidades sociais. As atividades de extensão 
são, em sua maioria, interdisciplinares, integrando as atividades de ensino com pesquisa e extensão, proporcionando ao 
discente a articulação e contextualização dos conteúdos e ampliando o aprendizado. 

PROJETOS DOS CURSOS:

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO

Projeto Ler para um Idoso:
Dia 18/09/2018, alunos do curso de Administração da Faculdade Evangélica de Ceres em parceria com o Núcleo Docente 
Estruturante do curso promoveram a leitura e interação social com idosos. Foram feitas leituras de lendas populares, livros de 
contos e histórias em geral no Lar Sagrado Coração de Jesus, da Sociedade de São Vicente de Paulo da cidade de Rialma-
GO. A visita foi parte da programação da 14ª edição da Semana de Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular. 

Palestra: “A Arte das Vendas”:
Dia 17/08/2018, em parceria com o RENAPSI – Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração, o NPA - 
Núcleo de Práticas Administrativas, promoveu palestra sobre vendas para os alunos do curso Jovem Aprendiz na cidade de 
Carmo do Rio Verde-GO. 

Palestra: “O Desafio de dois ou mais”:
Em 21/08/2018, foi realizada palestra pelo NPA - Núcleo de Práticas Administrativas junto aos colaboradores do Instituto 
Brandão Naves, na cidade de Ceres-GO. Participação na Semana interna de prevenção a acidentes de trabalho. 

Palestra sobre profissões:
No dia 23/08/2018, foi realizada palestra, pelo curso de Administração da Faculdade Evangélica de Ceres e o NPA - Núcleo de 
Práticas Administrativas, sobre a profissão do Administrador junto aos alunos do terceiro ano do Colégio Imaculada 
Conceição na cidade de Ceres-GO. 

Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência:
Mesa redonda realizada no dia 28/09/2018 na Faculdade Evangélica de Ceres, com o intuito de valorizar a importância da 
acessibilidade e o respeito à pessoa com deficiência. Participaram dessa mesa professor, advogado, psicólogo e 
fisioterapeuta.

IV Semana de Administração:
Realizada na Faculdade Evangélica de Ceres de 24 a 28 de setembro de 2018. Variações entre palestras, minicursos e 
mesas redondas. Participação dos alunos, empresários e sociedade externa.

Ação Social de Doação de Alimentos:
Alunos do curso de Administração, da Faculdade Evangélica de Ceres e representantes do NPA (Núcleo de Práticas 
Administrativas), entregaram dia 01/11/2018 quase meia tonelada de alimentos arrecadados na IV Semana de 
Administração. As doações foram feitas ao Lar dos Idosos - Unidade Vicentina de Ceres e ao Lar Sagrado Coração de Jesus 
de Rialma, ambos da Sociedade São Vicente de Paulo.

CURSO DE BIOMEDICINA

Dia do serviço de saúde 
Parcerias: Instituto Asgard Cursos – Goiânia/GO
Atendimentos 40 Alunos
Atividades desenvolvidas – O Minicurso Hands - On de Perfusão – Circulação Extracorpórea tem como público alvo 
graduandos do curso de Biomedicina.
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Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência:
Mesa redonda realizada no dia 28/09/2018 na Faculdade Evangélica de Ceres, com o intuito de valorizar a importância da 
acessibilidade e o respeito à pessoa com deficiência. Participaram professor, advogado, psicólogo e fisioterapeuta.

Curso Técnicas de Colorimetria:
Alunos do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética da Faculdade Evangélica de Ceres participam do curso 
técnico/teórico de técnicas de colorimetria, com técnicas de coloração, descoloração, correção de cores e novas práticas de 
mercado.

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA

Comemoração do dia da mulher
Projeto com objetivo de desenvolver ações educativas relativas à saúde da mulher, tendo como proposta metodológica a 
discussão de como melhorar a saúde da mulher no diagnóstico por imagem, com isso externalizar o aprendizado dos alunos 
para além do ambiente universitário, aproximando-os da realidade dos serviços de saúde.

III Feira do meio ambiente
A III Feira do Meio Ambiente realizada na Faculdade Evangélica de Ceres abordou temas que envolveram o Meio ambiente e 
a promoção de Saúde. O objetivo foi discutir temas que envolvam meio ambientes através de experiências interdisciplinares 
junto aos discentes e a comunidade local, com apresentação de banners sobre doenças desencadeadas pelo desequilíbrio 
ambiental e as novas tecnologia para lidar com o problema, palestras, oficina com artesanato de material reciclado com 
benefício rentável e sustentável; Oficina de aproveitamento integral de alimentos; Mural com atitudes sustentáveis.

Dia da responsabilidade social
Na semana da responsabilidade social, os alunos do Curso Superior de Tecnologia em Radiologia realizaram duas atividades 
com intuito de enfatizar e despertar os discentes o seu dever para com a mudança da realidade da sua comunidade. Movidos 
por este desejo de ajudar o próximo, os alunos desenvolveram uma gincana para arrecadar alimentos não perecíveis para o 
Lar de Idosos, São Vicente de Paulo na cidade de Ceres. E ainda promoveram o incentivo para doação de sangue, realizando 
a coleta externa na unidade, em que arrecadaram 100 bolsas de sangue.

Campanha câncer de mama 
Realizado pelo Curso Superior de Tecnologia em Radiologia a abertura do “Outubro Rosa” no dia 1º de outubro, com a 
palestra sobre o Câncer de Mama e a importância do seu rastreamento, tendo como foco o autocuidado e a mamografia como 
exame padrão ouro para o diagnóstico do câncer de mama e suas lesões precursoras. 

I Jornada de radiologia
A Jornada de tecnologia em Radiologia abordou temas inovadores na área da Radiologia e divulgou os trabalhos científicos 
desenvolvidos na IES, promoveu a formação continuada do aluno, através de minicursos específicos, ministrados por 
profissionais da área. 

Faculdade Evangélica de Jaraguá - FEJA

A Faculdade Evangélica de Jaraguá encontra-se inserida 
numa estrutura com mais de 3000 m² de área construída, 
ressalta-se que 1200 m² foram inaugurados recentemente. 
Uma estrutura nova e totalmente preparada para receber 
os acadêmicos dos cursos de Engenharia Civil e 
Administração, inclusive alunos dos novos cursos que 
serão implantados na unidade. Recentemente foi 
protocolada junto ao MEC a solicitação de autorização do 
Curso de Direito que está tramitando naquele ministério.
Toda a edificação foi construída pensando no bem estar e 
na acessibilidade dos alunos. Os ambientes foram 
projetados para receberem pessoas com mobilidade 

reduzida, com quase todo o projeto de acessibilidade implantado, obedecendo às diretrizes estabelecidas na NBR 9550 – 
Norma de Acessibilidade.
Todas as salas de aula são climatizadas e contam com equipamentos audiovisuais necessários ao desenvolvimento da 
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CURSO DE ENFERMAGEM

Campanha Nacional de vacinação contra Influenza
Lar dos Idosos – Ceres - Data: 11/04/18 

Maio Amarelo nasce com uma só proposta: chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no 
trânsito em todo o mundo. Data: 16/05/18 

Enfermagem Social: Porque ajudar faz bem! 
Atividade: entrega de donativos e festa de confraternização no Lar das Crianças de Ceres – DATA: 19/06/18 

Setembro Amarelo: campanha brasileira de prevenção ao suicídio. 
Atividade: Educação em saúde na UBS/ESF: Jardim Petrópolis - Data: 10/09/18 

Comemoração ao dia nacional do Idoso - Data: 03/10/18

CURSO DE FARMÁCIA

O curso de Farmácia, através da realização dos estágios curriculares obrigatórios e das atividades de extensão propostas, 
realizou mais de 1500 atendimentos com atenção farmacêutica aos usuários da farmácia básica, farmácias das UBS de 
Ceres e da farmácia do hospital Pio X. A atenção farmacêutica é o momento o qual ocorre às orientações, visando à promoção 
do uso racional de medicamentos, garantindo a eficácia terapêutica e a melhora do quadro de saúde dos usuários. Através 
dos estágios em diferentes laboratórios foram realizados mais de 2000 exames, auxiliando no diagnostico, prognostico e 
acompanhamento terapêutico. O curso de Farmácia participou pelo IV ano consecutivo da Campanha Nacional de foto 
educação em que foram realizadas orientações sobre o uso correto do protetor solar e dos riscos à exposição solar sem a 
devida utilização. Nas UBS do município de Ceres ocorreram ainda diversas palestras como, por exemplo: Autoestima 
feminina; setembro Amarelo: Prevenção ao suicídio; Consumo do uso de psicotrópicos na atualidade e qualidade de vida do 
homem.

Público Atendido: 4000

CURSO DE FISIOTERAPIA

Os projetos realizados pelo curso de Fisioterapia promovem melhoria na qualidade de vida da comunidade local pela 
assistência prestada às pessoas atendidas. Os projetos incluem atividades com grupos de idosos, gestantes, estudantes da 
rede de ensino básica e comunidade em geral.

Público Atendido: 570

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ESTÉTICA E COSMÉTICA

Maquiagem artística pré-carnaval:
Alunos do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética da Faculdade Evangélica de Ceres promoveram atividade 
na técnica preliminar de looks coloridos e maquiagem relativa ao momento cultural do carnaval no mês de fevereiro.

Estética e Cuidados com a Saúde da mulher:
Alunos do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética da Faculdade Evangélica de Ceres realizaram 
apresentação de resumos (banners) sobre a importância da prevenção do autoexame e do cuidado com a saúde da mulher.

Estética e Saúde para idosos:
Alunos do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética da Faculdade Evangélica de Ceres juntamente com 
docente do curso promovem atividades de cuidados com os idosos do Lar dos Idosos Sagrado Coração de Jesus, na cidade 
de Rialma/GO. Realizados lavagem e corte de cabelo, corte de barba, higienização das unhas e design de sobrancelhas.

Psicossocial (CAPS) de Ceres:
Alunos do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética da Faculdade Evangélica de Ceres juntamente com 
docente do curso promovem, em parceria com a Secretaria de Saúde da cidade de Ceres/GO, dia D da Saúde da Mulher. 
Realizados maquiagem, higienização das unhas e design de sobrancelhas.
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Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência:
Mesa redonda realizada no dia 28/09/2018 na Faculdade Evangélica de Ceres, com o intuito de valorizar a importância da 
acessibilidade e o respeito à pessoa com deficiência. Participaram professor, advogado, psicólogo e fisioterapeuta.

Curso Técnicas de Colorimetria:
Alunos do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética da Faculdade Evangélica de Ceres participam do curso 
técnico/teórico de técnicas de colorimetria, com técnicas de coloração, descoloração, correção de cores e novas práticas de 
mercado.

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA

Comemoração do dia da mulher
Projeto com objetivo de desenvolver ações educativas relativas à saúde da mulher, tendo como proposta metodológica a 
discussão de como melhorar a saúde da mulher no diagnóstico por imagem, com isso externalizar o aprendizado dos alunos 
para além do ambiente universitário, aproximando-os da realidade dos serviços de saúde.

III Feira do meio ambiente
A III Feira do Meio Ambiente realizada na Faculdade Evangélica de Ceres abordou temas que envolveram o Meio ambiente e 
a promoção de Saúde. O objetivo foi discutir temas que envolvam meio ambientes através de experiências interdisciplinares 
junto aos discentes e a comunidade local, com apresentação de banners sobre doenças desencadeadas pelo desequilíbrio 
ambiental e as novas tecnologia para lidar com o problema, palestras, oficina com artesanato de material reciclado com 
benefício rentável e sustentável; Oficina de aproveitamento integral de alimentos; Mural com atitudes sustentáveis.

Dia da responsabilidade social
Na semana da responsabilidade social, os alunos do Curso Superior de Tecnologia em Radiologia realizaram duas atividades 
com intuito de enfatizar e despertar os discentes o seu dever para com a mudança da realidade da sua comunidade. Movidos 
por este desejo de ajudar o próximo, os alunos desenvolveram uma gincana para arrecadar alimentos não perecíveis para o 
Lar de Idosos, São Vicente de Paulo na cidade de Ceres. E ainda promoveram o incentivo para doação de sangue, realizando 
a coleta externa na unidade, em que arrecadaram 100 bolsas de sangue.

Campanha câncer de mama 
Realizado pelo Curso Superior de Tecnologia em Radiologia a abertura do “Outubro Rosa” no dia 1º de outubro, com a 
palestra sobre o Câncer de Mama e a importância do seu rastreamento, tendo como foco o autocuidado e a mamografia como 
exame padrão ouro para o diagnóstico do câncer de mama e suas lesões precursoras. 

I Jornada de radiologia
A Jornada de tecnologia em Radiologia abordou temas inovadores na área da Radiologia e divulgou os trabalhos científicos 
desenvolvidos na IES, promoveu a formação continuada do aluno, através de minicursos específicos, ministrados por 
profissionais da área. 

Faculdade Evangélica de Jaraguá - FEJA

A Faculdade Evangélica de Jaraguá encontra-se inserida 
numa estrutura com mais de 3000 m² de área construída, 
ressalta-se que 1200 m² foram inaugurados recentemente. 
Uma estrutura nova e totalmente preparada para receber 
os acadêmicos dos cursos de Engenharia Civil e 
Administração, inclusive alunos dos novos cursos que 
serão implantados na unidade. Recentemente foi 
protocolada junto ao MEC a solicitação de autorização do 
Curso de Direito que está tramitando naquele ministério.
Toda a edificação foi construída pensando no bem estar e 
na acessibilidade dos alunos. Os ambientes foram 
projetados para receberem pessoas com mobilidade 

reduzida, com quase todo o projeto de acessibilidade implantado, obedecendo às diretrizes estabelecidas na NBR 9550 – 
Norma de Acessibilidade.
Todas as salas de aula são climatizadas e contam com equipamentos audiovisuais necessários ao desenvolvimento da 
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CURSO DE ENFERMAGEM

Campanha Nacional de vacinação contra Influenza
Lar dos Idosos – Ceres - Data: 11/04/18 

Maio Amarelo nasce com uma só proposta: chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no 
trânsito em todo o mundo. Data: 16/05/18 

Enfermagem Social: Porque ajudar faz bem! 
Atividade: entrega de donativos e festa de confraternização no Lar das Crianças de Ceres – DATA: 19/06/18 

Setembro Amarelo: campanha brasileira de prevenção ao suicídio. 
Atividade: Educação em saúde na UBS/ESF: Jardim Petrópolis - Data: 10/09/18 

Comemoração ao dia nacional do Idoso - Data: 03/10/18

CURSO DE FARMÁCIA

O curso de Farmácia, através da realização dos estágios curriculares obrigatórios e das atividades de extensão propostas, 
realizou mais de 1500 atendimentos com atenção farmacêutica aos usuários da farmácia básica, farmácias das UBS de 
Ceres e da farmácia do hospital Pio X. A atenção farmacêutica é o momento o qual ocorre às orientações, visando à promoção 
do uso racional de medicamentos, garantindo a eficácia terapêutica e a melhora do quadro de saúde dos usuários. Através 
dos estágios em diferentes laboratórios foram realizados mais de 2000 exames, auxiliando no diagnostico, prognostico e 
acompanhamento terapêutico. O curso de Farmácia participou pelo IV ano consecutivo da Campanha Nacional de foto 
educação em que foram realizadas orientações sobre o uso correto do protetor solar e dos riscos à exposição solar sem a 
devida utilização. Nas UBS do município de Ceres ocorreram ainda diversas palestras como, por exemplo: Autoestima 
feminina; setembro Amarelo: Prevenção ao suicídio; Consumo do uso de psicotrópicos na atualidade e qualidade de vida do 
homem.

Público Atendido: 4000

CURSO DE FISIOTERAPIA

Os projetos realizados pelo curso de Fisioterapia promovem melhoria na qualidade de vida da comunidade local pela 
assistência prestada às pessoas atendidas. Os projetos incluem atividades com grupos de idosos, gestantes, estudantes da 
rede de ensino básica e comunidade em geral.

Público Atendido: 570

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ESTÉTICA E COSMÉTICA

Maquiagem artística pré-carnaval:
Alunos do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética da Faculdade Evangélica de Ceres promoveram atividade 
na técnica preliminar de looks coloridos e maquiagem relativa ao momento cultural do carnaval no mês de fevereiro.

Estética e Cuidados com a Saúde da mulher:
Alunos do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética da Faculdade Evangélica de Ceres realizaram 
apresentação de resumos (banners) sobre a importância da prevenção do autoexame e do cuidado com a saúde da mulher.

Estética e Saúde para idosos:
Alunos do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética da Faculdade Evangélica de Ceres juntamente com 
docente do curso promovem atividades de cuidados com os idosos do Lar dos Idosos Sagrado Coração de Jesus, na cidade 
de Rialma/GO. Realizados lavagem e corte de cabelo, corte de barba, higienização das unhas e design de sobrancelhas.

Psicossocial (CAPS) de Ceres:
Alunos do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética da Faculdade Evangélica de Ceres juntamente com 
docente do curso promovem, em parceria com a Secretaria de Saúde da cidade de Ceres/GO, dia D da Saúde da Mulher. 
Realizados maquiagem, higienização das unhas e design de sobrancelhas.
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Faculdade Evangélica de Rubiataba - FER

50 vagas para o curso de Administração, bacharelado.
160 vagas para o curso de Direito, bacharelado.
Alunos Matriculados nos cursos de graduação: 724

Cursos de Pós-graduação em nível de especialização

A Faculdade Evangélica de Rubiataba oferece regularmente os cursos 
de especialização em: Educação Infantil; Docência Universitária; 
Gestão em Recursos Humanos; Controladoria e Finanças, Direito Civil 
e Processo Civil; Direito Processual Civil: Teoria e Prática; Direito do 
Trabalho e Processual do Trabalho e Direito Penal e Processual Penal. 
Dentre os ofertados no ano de 2018, a faculdade iniciou uma turma de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, com 
trinta e quatro alunos e, também, está em fase de abertura de uma turma de Direito Penal e Processual Penal com mais de 
vinte e cinco alunos.

Projetos de Ação Comunitária:
Ÿ Projeto DOE ESPERANÇA – PÁSCOA SAMMAAR
Ÿ Projeto DOE ESPERANÇA – Mês da Criança
Ÿ Projeto Corrente do Bem
Ÿ Projeto Ambiental na Escola Indígena Tapuia do Carretão
Ÿ Projeto Reeducando com Livros
Ÿ Projeto Córrego da Serra
Ÿ Projeto InterAÇÃO Direitos Fundamentais
Ÿ Projeto InterAÇÃO Direitos Humanos
Ÿ Projeto InterAÇÃO Semana Antidrogas
Ÿ Projeto InterAÇÃO – Cineclube “Extraordinário” 
Ÿ Projeto InterAÇÃO – Cineclube “Teoria de Poodle” 
Ÿ Campanha Setembro Amarelo
Ÿ Campanha Outubro Rosa
Ÿ Campanha Novembro Azul

Atendimento no Núcleo de Prática Jurídica

A Faculdade Evangélica de Rubiataba, por meio do curso de Direito, mantém o Núcleo de Prática Jurídica que presta 
assistência e consultoria jurídica à comunidade de baixa renda.
Até outubro de 2018 foram realizados 280 atendimentos à comunidade, os quais:

· Cinquenta e oito se transformaram em ações protocoladas no judiciário;
· Quarenta e oito estão aguardando documentação das partes para dar início à fase judicial;
· Cento e quarenta foram atendimentos de consultoria;
· Trinta e quatro foram abortados pelos clientes.

Faculdade Evangélica de Senador Canedo

Aula inaugural do Curso de Direito da Faculdade Evangélica de Senador Canedo/FESCAN

A aula inaugural do Curso de Direito da Faculdade Evangélica de Senador 
Canedo foi registrada no dia 03 de setembro de 2018. No ensejo dessa 
aula, foi empossado o Diretor Geral da Faculdade e Coordenador do Curso 
de Direito, Professor Me. Leonardo Rodrigues de Souza. Neste momento 
marcante, estiveram presentes o Presidente da AEE, Dr. Ernei de Oliveira 
Pina, o Magnífico Reitor do Centro Universitário de Anápolis, Dr. Carlos 
Hassel Mendes, representantes do Conselho de Administração da AEE, o 
Secretário Municipal de Educação, Prof. Dr. Sérgio Gomes de Miranda, 
demais autoridades locais, e os acadêmicos Cledison Nascimento da 
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Projetos de Extensão Universitária

INSTITUCIONAL ADM ENGENHARIA CIVIL

Gestão Pública: Qual o seu papel? Público: 100
Visita Técnica –

 

Super 
Frango - Público: 15

Visita Técnica a Luziânia – Execução 
de Obra de Arte Especial - Público: 46

Os Desafios do Jovem Universitário Brasileiro Para 
Empreender -

 

Público: 100

 
Dia do Administrador –

 

Palestra-

 

Público: 120
Visita Técnica –

 

Gravia -

 

Público: 20

III Jornada Científica e Cultural “As Inovações Tecnológicas 
e o Desenvolvimento Profissional” -

 
Público: 189

 
 Projeto “Tombamento Material 

Histórico de Jaraguá” –
 

parceria com 
AMA Jaraguá-

 
Público: 70

1ª. Festa da Roça Beneficente - Público: 350  

Engenharia Itinerante – Apresentação 
de conhecimento científico através de 

maquetes com princípios e 
fundamentos da disciplina de 

Construção Civil II.   Público: 256

Projeto Inclusão Digital Para Melhor Idade -
 

Público: 85
   1ª. Noite Cultural da Faculdade Evangélica de Jaraguá –
 Público: 600

 
  

“Palestra Colégio Militar: Escolha Profissional –

 

um 
diferencial para a prática da cidadania com consciência 

ética”

 

–

 

Público: 70

 
  IV Jornada Científica "A importância do Administrador e do 

Engenheiro Civil para a Região do Vale do São Patrício" –
Público: 155

atividade acadêmica. As instalações físicas contam com um espaço para biblioteca, com mais de 166 m² de área construída. 
O acervo conta com mais de 810 títulos e 3235 exemplares, além da biblioteca virtual. Toda esta estrutura funciona 10 horas 
por dia.
A Unidade conta ainda com todos os laboratórios básicos dos cursos em andamento, que são: Laboratório de Física, 
Química, Topografia, Informática e Planejamento Gráfico, Desenho Técnico e Empresa Júnior. Os laboratórios de Hidráulica, 
Solos e Materiais estão em fase de implantação.
A Faculdade Evangélica de Jaraguá (FEJA) desenvolve atividades acadêmicas voltadas para o ensino o ensino de 
graduação e atividades de extensão e ação comunitária, ofertando à população de Jaraguá e cidades vizinhas o acesso ao 
conhecimento científico, técnico, ético e cultural, com o intuito de contribuir para a formação de cidadãos eticamente 
responsáveis e profissionalmente qualificados, visando melhoria das condições de vida da sociedade e o do desenvolvimento 
cultural e socioeconômico sustentável da região.
Cursos de Graduação ofertados da FEJA
Atualmente, a FEJA oferta 02 cursos de bacharelados de graduação, Administração e Engenharia Civil. O Curso de 
Administração já está devidamente reconhecido pelo MEC com nota 4. O de Engenharia Civil está autorizado e, com turmas 
em andamento, aguardando banca examinadora do MEC para reconhecimento. 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO E AÇÃO COMUNITÁRIA

Laboratório de Práticas - Empresa Junior

Empresa Júnior da Faculdade evangélica de Jaraguá consiste em um laboratório, multidisciplinar, sem fins lucrativos, 
constituída por alunos dos cursos de Administração que presta consultoria e desenvolve projetos para micro e pequenas 
empresas, entidades, futuros empreendedores e sociedade em geral, nas suas áreas de atuação sob a supervisão de um 
coordenador responsável e o auxílio de professores especializados.

Empresas atendidas: 7

Pesquisa e Extensão Universitária:

Projeto de Pesquisa Aprovados: 01- Engenharia Civil: “Comparação dos solos lateríticos e saprolíticos na aplicação de 
pavimentos de baixo custo”. Alunas: Gabriela de Oliveira Gomes e Jéssica Martins Ramos. Professora Orientadora: Vanessa 
Honorato Domingos.

Projetos de Extensão Universitária:
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Faculdade Evangélica de Rubiataba - FER

50 vagas para o curso de Administração, bacharelado.
160 vagas para o curso de Direito, bacharelado.
Alunos Matriculados nos cursos de graduação: 724

Cursos de Pós-graduação em nível de especialização

A Faculdade Evangélica de Rubiataba oferece regularmente os cursos 
de especialização em: Educação Infantil; Docência Universitária; 
Gestão em Recursos Humanos; Controladoria e Finanças, Direito Civil 
e Processo Civil; Direito Processual Civil: Teoria e Prática; Direito do 
Trabalho e Processual do Trabalho e Direito Penal e Processual Penal. 
Dentre os ofertados no ano de 2018, a faculdade iniciou uma turma de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, com 
trinta e quatro alunos e, também, está em fase de abertura de uma turma de Direito Penal e Processual Penal com mais de 
vinte e cinco alunos.

Projetos de Ação Comunitária:
Ÿ Projeto DOE ESPERANÇA – PÁSCOA SAMMAAR
Ÿ Projeto DOE ESPERANÇA – Mês da Criança
Ÿ Projeto Corrente do Bem
Ÿ Projeto Ambiental na Escola Indígena Tapuia do Carretão
Ÿ Projeto Reeducando com Livros
Ÿ Projeto Córrego da Serra
Ÿ Projeto InterAÇÃO Direitos Fundamentais
Ÿ Projeto InterAÇÃO Direitos Humanos
Ÿ Projeto InterAÇÃO Semana Antidrogas
Ÿ Projeto InterAÇÃO – Cineclube “Extraordinário” 
Ÿ Projeto InterAÇÃO – Cineclube “Teoria de Poodle” 
Ÿ Campanha Setembro Amarelo
Ÿ Campanha Outubro Rosa
Ÿ Campanha Novembro Azul

Atendimento no Núcleo de Prática Jurídica

A Faculdade Evangélica de Rubiataba, por meio do curso de Direito, mantém o Núcleo de Prática Jurídica que presta 
assistência e consultoria jurídica à comunidade de baixa renda.
Até outubro de 2018 foram realizados 280 atendimentos à comunidade, os quais:

· Cinquenta e oito se transformaram em ações protocoladas no judiciário;
· Quarenta e oito estão aguardando documentação das partes para dar início à fase judicial;
· Cento e quarenta foram atendimentos de consultoria;
· Trinta e quatro foram abortados pelos clientes.

Faculdade Evangélica de Senador Canedo

Aula inaugural do Curso de Direito da Faculdade Evangélica de Senador Canedo/FESCAN

A aula inaugural do Curso de Direito da Faculdade Evangélica de Senador 
Canedo foi registrada no dia 03 de setembro de 2018. No ensejo dessa 
aula, foi empossado o Diretor Geral da Faculdade e Coordenador do Curso 
de Direito, Professor Me. Leonardo Rodrigues de Souza. Neste momento 
marcante, estiveram presentes o Presidente da AEE, Dr. Ernei de Oliveira 
Pina, o Magnífico Reitor do Centro Universitário de Anápolis, Dr. Carlos 
Hassel Mendes, representantes do Conselho de Administração da AEE, o 
Secretário Municipal de Educação, Prof. Dr. Sérgio Gomes de Miranda, 
demais autoridades locais, e os acadêmicos Cledison Nascimento da 
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Projetos de Extensão Universitária

INSTITUCIONAL ADM ENGENHARIA CIVIL

Gestão Pública: Qual o seu papel? Público: 100
Visita Técnica –

 

Super 
Frango - Público: 15

Visita Técnica a Luziânia – Execução 
de Obra de Arte Especial - Público: 46

Os Desafios do Jovem Universitário Brasileiro Para 
Empreender -

 

Público: 100

 
Dia do Administrador –

 

Palestra-

 

Público: 120
Visita Técnica –

 

Gravia -

 

Público: 20

III Jornada Científica e Cultural “As Inovações Tecnológicas 
e o Desenvolvimento Profissional” -

 
Público: 189

 
 Projeto “Tombamento Material 

Histórico de Jaraguá” –
 

parceria com 
AMA Jaraguá-

 
Público: 70

1ª. Festa da Roça Beneficente - Público: 350  

Engenharia Itinerante – Apresentação 
de conhecimento científico através de 

maquetes com princípios e 
fundamentos da disciplina de 

Construção Civil II.   Público: 256

Projeto Inclusão Digital Para Melhor Idade -
 

Público: 85
   1ª. Noite Cultural da Faculdade Evangélica de Jaraguá –
 Público: 600

 
  

“Palestra Colégio Militar: Escolha Profissional –

 

um 
diferencial para a prática da cidadania com consciência 

ética”

 

–

 

Público: 70

 
  IV Jornada Científica "A importância do Administrador e do 

Engenheiro Civil para a Região do Vale do São Patrício" –
Público: 155

atividade acadêmica. As instalações físicas contam com um espaço para biblioteca, com mais de 166 m² de área construída. 
O acervo conta com mais de 810 títulos e 3235 exemplares, além da biblioteca virtual. Toda esta estrutura funciona 10 horas 
por dia.
A Unidade conta ainda com todos os laboratórios básicos dos cursos em andamento, que são: Laboratório de Física, 
Química, Topografia, Informática e Planejamento Gráfico, Desenho Técnico e Empresa Júnior. Os laboratórios de Hidráulica, 
Solos e Materiais estão em fase de implantação.
A Faculdade Evangélica de Jaraguá (FEJA) desenvolve atividades acadêmicas voltadas para o ensino o ensino de 
graduação e atividades de extensão e ação comunitária, ofertando à população de Jaraguá e cidades vizinhas o acesso ao 
conhecimento científico, técnico, ético e cultural, com o intuito de contribuir para a formação de cidadãos eticamente 
responsáveis e profissionalmente qualificados, visando melhoria das condições de vida da sociedade e o do desenvolvimento 
cultural e socioeconômico sustentável da região.
Cursos de Graduação ofertados da FEJA
Atualmente, a FEJA oferta 02 cursos de bacharelados de graduação, Administração e Engenharia Civil. O Curso de 
Administração já está devidamente reconhecido pelo MEC com nota 4. O de Engenharia Civil está autorizado e, com turmas 
em andamento, aguardando banca examinadora do MEC para reconhecimento. 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO E AÇÃO COMUNITÁRIA

Laboratório de Práticas - Empresa Junior

Empresa Júnior da Faculdade evangélica de Jaraguá consiste em um laboratório, multidisciplinar, sem fins lucrativos, 
constituída por alunos dos cursos de Administração que presta consultoria e desenvolve projetos para micro e pequenas 
empresas, entidades, futuros empreendedores e sociedade em geral, nas suas áreas de atuação sob a supervisão de um 
coordenador responsável e o auxílio de professores especializados.

Empresas atendidas: 7

Pesquisa e Extensão Universitária:

Projeto de Pesquisa Aprovados: 01- Engenharia Civil: “Comparação dos solos lateríticos e saprolíticos na aplicação de 
pavimentos de baixo custo”. Alunas: Gabriela de Oliveira Gomes e Jéssica Martins Ramos. Professora Orientadora: Vanessa 
Honorato Domingos.

Projetos de Extensão Universitária:
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Colégio Álvaro de Melo

O Colégio Álvaro de Melo é uma escola que preza pela 
competência de fazer uma educação de qualidade, para 
que seus alunos sejam plenamente atendidos no que diz 
respeito a uma educação que atenda de forma integral o 
aluno com exemplos para a vida. Há 70 anos a nossa 
missão é de ensinar com excelência os conteúdos 
acadêmicos, proporcionando também aos alunos uma 
educação comprometida com valores e princípios.

Alunos matriculados: 478 alunos

Colégio Couto Magalhães - Anápolis

O Colégio Couto Magalhães, aos 85 anos de existência, é 
uma instituição comprometida com uma educação séria e 
de qualidade, empenhada na formação cristã e ética de 
seus alunos. Oferece o ensino regular para Educação 
Infantil, Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio. Possui 
propostas inovadoras, oferecendo à comunidade o ensino 
de tempo integral bilíngue do 1º ao 8º ano do Ensino 
Fundamental. Um diferencial na vida de seus alunos.
O Couto Magalhães é uma escola confessional da fé cristã 
evangélica, e nos projetos pedagógicos desenvolvidos, 
busca-se desenvolver nos alunos o temor a Deus, a 
valorização da família, a solidariedade humana, o respeito 
ao próximo e às diferenças, a consciência ambiental, a 
responsabilidade social e o exercício da cidadania.

Alunos matriculados: 1452 alunos

Colégio Couto Magalhães - Goianésia

O Colégio Couto Magalhães de Goianésia foi implantado 
em 2013, com o objetivo de construir uma educação 
qualitativa, em que os aspectos de socialização, 
sistematização e efetivação de um novo saber, 
completam-se em uma ação pedagógica eficaz para a 
formação do cidadão integral, fortalecendo os valores 
desejáveis ao ser humano de bem.
A AEE tem investido em profissionais sérios e 
competentes, que somados a um Sistema de Ensino de 
qualidade resultam em um expressivo número de 
aprovações em Concursos e Exames de Seleção. Prova 
desse sucesso é a aprovação de 100% dos alunos em 
vestibulares no ano de 2017 e a média acima dos 725 
pontos na Redação do Enem 2017. 

Alunos Matriculados: 144
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Fonseca, Crislane Diniz Nunes, Expedito Rodrigues Lopes Júnior, Henrique de Souza Freitas, Igor Marcelino Rodrigues, Isac 
de Matos Carneiro, João Pedro Almeida de Jesus, Nilcevani Batista Fraga, e Wendell Patrício de Moraes, acompanhados de 
seus familiares, além de pessoas da comunidade. 

A aula inaugural foi ministrada pelo Prof. Daniel Gonçalves Mendes da Costa, Diretor do Curso de Direito da 
UniEVANGÉLICA, o professor Daniel abordou sobre a carreira do profissional do Direito e destacou sobre a importância do 
Curso de Direito para o município de Senador Canedo da Faculdade Evangélica para a formação profissional.

Projeto – 1º FESCAN SOCIAL 

A Faculdade Evangélica de Senador Canedo/FESCAN, instituição de ensino mantida pela AEE, reafirmando o seu caráter 
educacional, filantrópico e cristão, realizou o 1º FESCAN SOCIAL no dia 27 de outubro de 2018, evento social interessado, 
precipuamente, na promoção da igualdade e no incentivo à formação acadêmico-escolar. Foram desenvolvidas atividades 
variadas, tais como atendimento médico, odontológico, de orientação e encaminhamento jurídicos, além de gincanas e 
brincadeiras para crianças e adolescentes. 

Atendimentos realizados no 1º FESCAN SOCIAL

A fim de contribuir com a diligente atuação da Secretaria de Saúde do Município de Senador Canedo e de desafogar os 
atendimentos rotineiros, foram oferecidos atendimentos nas áreas de: a) neurologia; b) cardiologia; c) psiquiatria; d) 
ortopedia; e) dermatologia; f) oftalmologia; g) ultrassonografia; e h) odontologia. Além dessas especialidades médicas, foram 
oferecidos serviços laboratoriais, com testes de glicemia, HIV, hepatite, entre outros. 

Ao todo, foram realizados 585 (quinhentos e oitenta e cinco) atendimentos médicos em parceria com a Secretaria Municipal 
de Saúde. 

Com a finalidade de aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula, professores, acadêmicos e advogados militantes 
no Município realizaram 9 (nove) atendimentos jurídicos, com o propósito de esclarecer aos jurisdicionados acerca de seus 
direitos nas áreas de família, cível, consumidor e criminal. Após os atendimentos, as pessoas foram encaminhadas aos 
órgãos competentes para outras providências. 

Reafirmando o compromisso institucional com a propagação da fé cristã e a formação integral do indivíduo, crianças e 
adolescentes foram envolvidos por uma série de atividades recreativas, com vistas a permitir uma socialização saudável, 
voltada aos bons relacionamentos de amizade e focada na formação ética. Atividades educacionais foram desenvolvidas 
com foco no despertar pela leitura e pela incessante busca do conhecimento. Essas atividades foram desenvolvidas pelo 
Grupo Pequeninos, as quais alcançaram cerca de 25 crianças e adolescentes. 

Considerando o perfil socioeconômico da comunidade local, foram sorteadas 30 (trinta) cestas básicas, doadas por 
comerciantes locais. A entrega dessas cestas foi feita pelo Prefeito Municipal, pelo Diretor da Faculdade e pelo Magnífico 
Reitor do Centro Universitário de Anápolis. 

A população local, do mesmo modo, foi atendida na área da estética por 12 (doze) profissionais, entre cabeleireiros e 
manicuras. 

Vale destacar que, o Evento contou com a parceria da Prefeitura Municipal de Senador Canedo, do Serviço de Atendimento 
Médico de Urgência/SAMU, da Secretaria de Saúde, da Câmara Municipal de Vereadores, do Batalhão da Polícia Militar, da 
Superintendência Municipal de Trânsito, da Empresa Fornecedora de Água do Município, Sanesc, da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Subseção Senador Canedo. 

Curso livre de Administração

O Curso Livre de Administração foi ministrado pelo Prof. Me. Daniel Ferreira Hassel Mendes nos dias 06 e 20 de outubro de 
2018, com a finalidade de identificar os principais conceitos de administração no contexto do processo administrativo, 
mostrando a evolução da Administração e sua importância no cenário empresarial. O curso teve a participação de 10 (dez) 
alunos, em uma parceria com empresas locais. Este curso foi à efetivação da contrapartida prevista na Lei Municipal n.º 
1.695/2012, segundo a qual, a Faculdade Evangélica de Senador Canedo deve atender a população de forma gratuita, 
oferecendo formação de qualidade. 
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Colégio Álvaro de Melo

O Colégio Álvaro de Melo é uma escola que preza pela 
competência de fazer uma educação de qualidade, para 
que seus alunos sejam plenamente atendidos no que diz 
respeito a uma educação que atenda de forma integral o 
aluno com exemplos para a vida. Há 70 anos a nossa 
missão é de ensinar com excelência os conteúdos 
acadêmicos, proporcionando também aos alunos uma 
educação comprometida com valores e princípios.

Alunos matriculados: 478 alunos

Colégio Couto Magalhães - Anápolis

O Colégio Couto Magalhães, aos 85 anos de existência, é 
uma instituição comprometida com uma educação séria e 
de qualidade, empenhada na formação cristã e ética de 
seus alunos. Oferece o ensino regular para Educação 
Infantil, Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio. Possui 
propostas inovadoras, oferecendo à comunidade o ensino 
de tempo integral bilíngue do 1º ao 8º ano do Ensino 
Fundamental. Um diferencial na vida de seus alunos.
O Couto Magalhães é uma escola confessional da fé cristã 
evangélica, e nos projetos pedagógicos desenvolvidos, 
busca-se desenvolver nos alunos o temor a Deus, a 
valorização da família, a solidariedade humana, o respeito 
ao próximo e às diferenças, a consciência ambiental, a 
responsabilidade social e o exercício da cidadania.

Alunos matriculados: 1452 alunos

Colégio Couto Magalhães - Goianésia

O Colégio Couto Magalhães de Goianésia foi implantado 
em 2013, com o objetivo de construir uma educação 
qualitativa, em que os aspectos de socialização, 
sistematização e efetivação de um novo saber, 
completam-se em uma ação pedagógica eficaz para a 
formação do cidadão integral, fortalecendo os valores 
desejáveis ao ser humano de bem.
A AEE tem investido em profissionais sérios e 
competentes, que somados a um Sistema de Ensino de 
qualidade resultam em um expressivo número de 
aprovações em Concursos e Exames de Seleção. Prova 
desse sucesso é a aprovação de 100% dos alunos em 
vestibulares no ano de 2017 e a média acima dos 725 
pontos na Redação do Enem 2017. 

Alunos Matriculados: 144
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Fonseca, Crislane Diniz Nunes, Expedito Rodrigues Lopes Júnior, Henrique de Souza Freitas, Igor Marcelino Rodrigues, Isac 
de Matos Carneiro, João Pedro Almeida de Jesus, Nilcevani Batista Fraga, e Wendell Patrício de Moraes, acompanhados de 
seus familiares, além de pessoas da comunidade. 

A aula inaugural foi ministrada pelo Prof. Daniel Gonçalves Mendes da Costa, Diretor do Curso de Direito da 
UniEVANGÉLICA, o professor Daniel abordou sobre a carreira do profissional do Direito e destacou sobre a importância do 
Curso de Direito para o município de Senador Canedo da Faculdade Evangélica para a formação profissional.

Projeto – 1º FESCAN SOCIAL 

A Faculdade Evangélica de Senador Canedo/FESCAN, instituição de ensino mantida pela AEE, reafirmando o seu caráter 
educacional, filantrópico e cristão, realizou o 1º FESCAN SOCIAL no dia 27 de outubro de 2018, evento social interessado, 
precipuamente, na promoção da igualdade e no incentivo à formação acadêmico-escolar. Foram desenvolvidas atividades 
variadas, tais como atendimento médico, odontológico, de orientação e encaminhamento jurídicos, além de gincanas e 
brincadeiras para crianças e adolescentes. 

Atendimentos realizados no 1º FESCAN SOCIAL

A fim de contribuir com a diligente atuação da Secretaria de Saúde do Município de Senador Canedo e de desafogar os 
atendimentos rotineiros, foram oferecidos atendimentos nas áreas de: a) neurologia; b) cardiologia; c) psiquiatria; d) 
ortopedia; e) dermatologia; f) oftalmologia; g) ultrassonografia; e h) odontologia. Além dessas especialidades médicas, foram 
oferecidos serviços laboratoriais, com testes de glicemia, HIV, hepatite, entre outros. 

Ao todo, foram realizados 585 (quinhentos e oitenta e cinco) atendimentos médicos em parceria com a Secretaria Municipal 
de Saúde. 

Com a finalidade de aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula, professores, acadêmicos e advogados militantes 
no Município realizaram 9 (nove) atendimentos jurídicos, com o propósito de esclarecer aos jurisdicionados acerca de seus 
direitos nas áreas de família, cível, consumidor e criminal. Após os atendimentos, as pessoas foram encaminhadas aos 
órgãos competentes para outras providências. 

Reafirmando o compromisso institucional com a propagação da fé cristã e a formação integral do indivíduo, crianças e 
adolescentes foram envolvidos por uma série de atividades recreativas, com vistas a permitir uma socialização saudável, 
voltada aos bons relacionamentos de amizade e focada na formação ética. Atividades educacionais foram desenvolvidas 
com foco no despertar pela leitura e pela incessante busca do conhecimento. Essas atividades foram desenvolvidas pelo 
Grupo Pequeninos, as quais alcançaram cerca de 25 crianças e adolescentes. 

Considerando o perfil socioeconômico da comunidade local, foram sorteadas 30 (trinta) cestas básicas, doadas por 
comerciantes locais. A entrega dessas cestas foi feita pelo Prefeito Municipal, pelo Diretor da Faculdade e pelo Magnífico 
Reitor do Centro Universitário de Anápolis. 

A população local, do mesmo modo, foi atendida na área da estética por 12 (doze) profissionais, entre cabeleireiros e 
manicuras. 

Vale destacar que, o Evento contou com a parceria da Prefeitura Municipal de Senador Canedo, do Serviço de Atendimento 
Médico de Urgência/SAMU, da Secretaria de Saúde, da Câmara Municipal de Vereadores, do Batalhão da Polícia Militar, da 
Superintendência Municipal de Trânsito, da Empresa Fornecedora de Água do Município, Sanesc, da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Subseção Senador Canedo. 

Curso livre de Administração

O Curso Livre de Administração foi ministrado pelo Prof. Me. Daniel Ferreira Hassel Mendes nos dias 06 e 20 de outubro de 
2018, com a finalidade de identificar os principais conceitos de administração no contexto do processo administrativo, 
mostrando a evolução da Administração e sua importância no cenário empresarial. O curso teve a participação de 10 (dez) 
alunos, em uma parceria com empresas locais. Este curso foi à efetivação da contrapartida prevista na Lei Municipal n.º 
1.695/2012, segundo a qual, a Faculdade Evangélica de Senador Canedo deve atender a população de forma gratuita, 
oferecendo formação de qualidade. 
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7 - Indicadores sobre o corpo funcional Metas 2019

Nº total de empregados(as) ao final do período 0

Nº de admissões durante o período 411

Nº de prestadores(as) de serviço 423

% de empregados(as) acima de 45 anos 25,28%

Nº de mulheres que trabalham na instituição 1.050

% de cargos de chefia ocupados por mulheres 47,53%

Idade média das mulheres em cargos de chefia 47

Salário médio das mulheres R$ 4.264

Idade média dos homens em cargos de chefia 47

Salário médio dos homens R$ 4.675

Nº de negros(as) que trabalham na instituição 25

% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 1,27%

Idade média dos(as) negros(as) em cargos de chefia 73

Salário médio dos(as) negros(as) R$ 1.573

Nº de brancos(as) que trabalham na instituição 176

Salário médio dos(as) brancos(as) R$ 4.883

Nº de estagiários(as) 47

Nº de voluntários(as) 2

Nº portadores(as) necessidades especiais 47

Salário médio portadores(as) necessidades especiais R$ 1.733

8 - Qualificação do corpo funcional Metas 2019

Nº total de docentes 0

      Nº de doutores(as) 177

      Nº de mestres(as) 419

      Nº de especializados(as) 273

      Nº de graduados(as) 305

Nº total de funcionários(as) no corpo técnico e administrativo 1.218

      Nº de pós-graduados (especialistas, mestres e doutores) 113

      Nº de graduados(as) 407

      Nº de graduandos(as) 163

      Nº de pessoas com ensino médio 346

      Nº de pessoas com ensino fundamental 129

      Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto 61

      Nº de pessoas não-alfabetizadas 0

Relação entre a maior e a menor remuneração

O processo de admissão de empregados(as) é:

0

10 - Outras Informações

[  ] todas ações/atividades [ X ] ensino e pesquisa [ X ] todas ações/atividades [  ] ensino e pesquisa

[  ] experimentação animal/vivissecção                     [     ]   e  x  p  e  r i m   e ntação animal/vivissecção

A instituição possui Comissão/Conselho de Ética para o 

acompanhamento de:

[  ] não tem [  ] não tem

Os processos eleitorais democráticos para escolha dos 

coordenadores(as) e diretores(as) da organização:
[ X ] não ocorrem     [  ] ocorrem regularmente                         [     ]  não ocorrem     [ X ] ocorrem regularmente

[  ] ocorrem somente p/cargos intermediários                      [     ]   o  c orrem somente p/cargos intermediários

A participação de empregados(as) no planejamento da instituição: [  ] não ocorre     [ X ] ocorre em nível de chefia [  ] não ocorre     [  ] ocorre em nível de chefia

[  ] ocorre em todos os níveis                       [   X    ]   o  c  o  r r e    e   m    t o  d  o  s   os níveis

Na seleção de parceiros e prestadores de serviço, critérios éticos e de 

responsabilidade social e ambiental:
[  ] não são considerados  [  ] não são considerados  

[ X ] são sugeridos   [  ] são exigidos                            [   X      ]   s  ã  o    s ugeridos   [  ] são exigidos

Se "sim" na questão anterior, qual? [ X ] negros     [ X  ] gênero     [ X  ] opção sexual [ X  ] negros     [ X ] gênero         [   X    ]   o  p  ç  ã  o    s exual

[ X ] portadores(as) de necessidades especiais                     [   X     ] portadores(as) de necessidades especiais

Se "sim" na questão anterior, qual? [X ] negros     [ X ] gênero     [  ] opção sexual                             [  X ] negros     [ X ] gênero     [ X ] opção sexual

[ X  ] portadores(as) de necessidades especiais                     [   X    ] portadores(as) de necessidades especiais

[  ] _______________________          [     ]   _  _  _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _  _  _  _______

[  ] _______________________          [     ]   _  _  _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _____

A organização desenvolve alguma política ou ação de valorização da 

diversidade entre alunos(as) e/ou beneficiários(as)?
[ X ] sim, institucionalizada                                    [   X      ]   s  i m   ,   in  s  t i t ucionalizada    

[  ] sim, não institucionalizada    [  ] não                                 [     ]   s  im, não institucionalizada    [  ] não

A instituição desenvolve alguma política ou ação de valorização da 

diversidade em seu quadro funcional?
[   ] sim, institucionalizada                                     [   X      ]   s  i m   ,   i n  s  t i tucionalizada    

[ X ] sim, não institucionalizada    [  ] não                               [     ]   s  im, não institucionalizada    [  ] não

9 - Informações relevantes quanto à ética, transparência e 

responsabilidade social
2018 Metas 2019

50% por indicação  50% por seleção/concurso              4  0  %     p  o  r    indicação 60% por seleção/concurso

151 117

1.112 1.060

107 58

54 66

0 0

306 395

122 70

41 56

R$ 1.589 1.441

                                                                         

43 41

0 0

32,9 30,0

1.063 1.103

161 157

380 393

253 196

269 357

2018 2017

372 354

1,27% 0,01%

43 42

R$ 4.243 R$ 4.320

157 187

4.474 4.091

66 65

                                                                              
R$ 1.451 1.224

                                                                         

43 44

R$ 3.868 R$ 3.956

956 936

42,81% 47,22%

23 20

2018 2017

398 254

22,58% 27,01%

1.818 1.788

373 384
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Receitas Totais 100% 100%

a. Recursos governamentais (subvenções) 0,00% 0,00%

b. Doações de pessoas jurídicas 0,00% 0,00%

c. Doações de pessoas físicas 0,00% 0,00%

d. Contribuições 0,00% 0,00%

e. Patrocínios 0,00% 0,00%

f. Cooperação internacional 0,00% 0,00%

g. Prestação de serviços e/ou venda de produtos 96,08% 96,09%

h. Outras receitas 3,92% 3,91%

Despesas Totais 100% 100%

a. Projetos, programas e ações sociais (excluindo pessoal) 0,41% 0,54%

b. Pessoal (salários + benefícios + encargos) 58,11% 53,22%

c. Despesas diversas (somatório das despesas abaixo) 41,48% 46,24%

    Operacionais 14,08% 12,72%

    Impostos e taxas 0,21% 0,27%

    Financeiras 8,02% 4,60%

    Capital (máquinas + instalações + equipamentos) 12,66% 22,55%

    Outras (que devem ser discriminadas conforme relevância) 6,51% 6,09%

a. Alimentação 0,16% 0,23% 491.546

b. Educação 0,86% 0,62% 2.640.742

c. Capacitação e desenvolvimento profissional 0,26% 0,43% 808.834

d. Creche ou auxílio-creche 0,00% 0,00% 0

e. Saúde 0,04% 0,05% 126.727

f. Segurança e medicina no trabalho 0,02% 0,04% 74.019

g. Transporte 0,10% 0,08% 320.184

h. Bolsas/estágios 0,01% 0,11% 38.040

i. Outros 0,12% 0,08% 364.351

Total - Indicadores sociais internos 1,58% 1,63% 4.864.443

0,67% 0,53% R$ 2.059.431

10.068

                   

             11.578 

0,00% 0,00% R$ 0

0

0,00% 0,00% R$ 0

0

0,00% 0,00% R$ 0

                     -   

0,00% 0,00% R$ 0

                   23.648 348.143

                 

             27.195 

Valores totais 0,67% 1,03% R$ 2.059.431

6 - Outros indicadores Metas 2019

Nº total de alunos(as) 17.164

Nº de alunos(as) com bolsas integrais 1.662

Valor total das bolsas integrais R$ 34.405.586

Nº de alunos(as) com bolsas parciais 2.194

Valor total das bolsas parciais R$ 6.408.117

Nº de alunos(as) com bolsas de Iniciação Científica e de Pesquisa 152

Valor total das bolsas de Iniciação Científica e de Pesquisa R$ 285.430

Balanço Social / 2018

R$ 5.572.275 R$ 5.309.580

132 221

R$ 29.917.901 R$ 26.975.289

1.908 1.094

14.925 14.966

1.445 2.060

R$ 248.200 R$ 442.000

R$ 1.482.652 R$ 1.482.652

2018 2017

e.Outros - Saúde - Atendimento em Clínicas R$ 0 R$ 0

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

d. Empreendedorismo/apoio e capacitação R$ 0 R$ 0

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

c. Educação popular/alfabetização de jovens e adultos(as) R$ 0 R$ 0

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

%      sobre receita Metas 2019
Valor (em reais) Valor (em reais)

4.229.951 4.107.260

b. Assistencia Social - Projetos Comunitarios R$ 0 R$ 0

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

a. Assistência jurídica R$ 1.790.809 R$ 1.329.817

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

64.365 100.264

703.334 1.070.666

0 0

5 - Projetos, ações e contribuições para a sociedade

    

(Ações e 

programas aqui listados são exemplos, ver instrução)

2018
%      sobre receita

2017

278.421 191.327

33.078 275.909

316.827 206.394

427.431 569.119

2.296.297 1.568.966

% sobre receita Metas 2019
Valor (em reais) Valor (em reais)

110.197 124.615

26.336.633 48.610.557

29.304.706 27.430.492

428.346 588.864

13.549.946 13.130.083

4 - Indicadores sociais                                     
2018

% sobre receita
2017

120.926.177 114.736.560

86.315.990 99.676.925

208.099.849 215.582.792

857.682 1.169.307

16.696.360 9.916.929

0 0

0 0

0 0

3 - Aplicação dos recursos
2018 2017

Valor (em reais) Valor (em reais)

257.849.219 241.425.339

10.517.285 9.825.300

1 - Identificação

ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Natureza jurídica:[ X ] associação  [  ] fundação  [  ] sociedade       sem fins lucrativos?[ X ] sim [  ] não       Isenta da cota patronal do INSS?[ X ]sim [  ] não

Possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS)? [ X ] sim  [  ] não          Possui registro no: [ X ] CNAS  [  ] CEAS   [  ] CMAS

0

De utilidade pública? [  ] não     Se sim, [ X  ] federal   [ X ] estadual   [ X ] municipal           Classificada como OSCIP (lei 9790/99)? [  ] sim   [ X ] não

2 - Origem dos recursos

500 5.310

2018 2017
Valor (em reais) Valor (em reais)

0

268.367.004 251.255.949

0 0
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7 - Indicadores sobre o corpo funcional Metas 2019

Nº total de empregados(as) ao final do período 0

Nº de admissões durante o período 411

Nº de prestadores(as) de serviço 423

% de empregados(as) acima de 45 anos 25,28%

Nº de mulheres que trabalham na instituição 1.050

% de cargos de chefia ocupados por mulheres 47,53%

Idade média das mulheres em cargos de chefia 47

Salário médio das mulheres R$ 4.264

Idade média dos homens em cargos de chefia 47

Salário médio dos homens R$ 4.675

Nº de negros(as) que trabalham na instituição 25

% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 1,27%

Idade média dos(as) negros(as) em cargos de chefia 73

Salário médio dos(as) negros(as) R$ 1.573

Nº de brancos(as) que trabalham na instituição 176

Salário médio dos(as) brancos(as) R$ 4.883

Nº de estagiários(as) 47

Nº de voluntários(as) 2

Nº portadores(as) necessidades especiais 47

Salário médio portadores(as) necessidades especiais R$ 1.733

8 - Qualificação do corpo funcional Metas 2019

Nº total de docentes 0

      Nº de doutores(as) 177

      Nº de mestres(as) 419

      Nº de especializados(as) 273

      Nº de graduados(as) 305

Nº total de funcionários(as) no corpo técnico e administrativo 1.218

      Nº de pós-graduados (especialistas, mestres e doutores) 113

      Nº de graduados(as) 407

      Nº de graduandos(as) 163

      Nº de pessoas com ensino médio 346

      Nº de pessoas com ensino fundamental 129

      Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto 61

      Nº de pessoas não-alfabetizadas 0

Relação entre a maior e a menor remuneração

O processo de admissão de empregados(as) é:

0

10 - Outras Informações

[  ] todas ações/atividades [ X ] ensino e pesquisa [ X ] todas ações/atividades [  ] ensino e pesquisa

[  ] experimentação animal/vivissecção                     [     ]   e  x  p  e  r i m   e ntação animal/vivissecção

A instituição possui Comissão/Conselho de Ética para o 

acompanhamento de:

[  ] não tem [  ] não tem

Os processos eleitorais democráticos para escolha dos 

coordenadores(as) e diretores(as) da organização:
[ X ] não ocorrem     [  ] ocorrem regularmente                         [     ]  não ocorrem     [ X ] ocorrem regularmente

[  ] ocorrem somente p/cargos intermediários                      [     ]   o  c orrem somente p/cargos intermediários

A participação de empregados(as) no planejamento da instituição: [  ] não ocorre     [ X ] ocorre em nível de chefia [  ] não ocorre     [  ] ocorre em nível de chefia

[  ] ocorre em todos os níveis                       [   X    ]   o  c  o  r r e    e   m    t o  d  o  s   os níveis

Na seleção de parceiros e prestadores de serviço, critérios éticos e de 

responsabilidade social e ambiental:
[  ] não são considerados  [  ] não são considerados  

[ X ] são sugeridos   [  ] são exigidos                            [   X      ]   s  ã  o    s ugeridos   [  ] são exigidos

Se "sim" na questão anterior, qual? [ X ] negros     [ X  ] gênero     [ X  ] opção sexual [ X  ] negros     [ X ] gênero         [   X    ]   o  p  ç  ã  o    s exual

[ X ] portadores(as) de necessidades especiais                     [   X     ] portadores(as) de necessidades especiais

Se "sim" na questão anterior, qual? [X ] negros     [ X ] gênero     [  ] opção sexual                             [  X ] negros     [ X ] gênero     [ X ] opção sexual

[ X  ] portadores(as) de necessidades especiais                     [   X    ] portadores(as) de necessidades especiais

[  ] _______________________          [     ]   _  _  _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _  _  _  _______

[  ] _______________________          [     ]   _  _  _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _____

A organização desenvolve alguma política ou ação de valorização da 

diversidade entre alunos(as) e/ou beneficiários(as)?
[ X ] sim, institucionalizada                                    [   X      ]   s  i m   ,   in  s  t i t ucionalizada    

[  ] sim, não institucionalizada    [  ] não                                 [     ]   s  im, não institucionalizada    [  ] não

A instituição desenvolve alguma política ou ação de valorização da 

diversidade em seu quadro funcional?
[   ] sim, institucionalizada                                     [   X      ]   s  i m   ,   i n  s  t i tucionalizada    

[ X ] sim, não institucionalizada    [  ] não                               [     ]   s  im, não institucionalizada    [  ] não

9 - Informações relevantes quanto à ética, transparência e 

responsabilidade social
2018 Metas 2019

50% por indicação  50% por seleção/concurso              4  0  %     p  o  r    indicação 60% por seleção/concurso

151 117

1.112 1.060

107 58

54 66

0 0

306 395

122 70

41 56

R$ 1.589 1.441

                                                                         

43 41

0 0

32,9 30,0

1.063 1.103

161 157

380 393

253 196

269 357

2018 2017

372 354

1,27% 0,01%

43 42

R$ 4.243 R$ 4.320

157 187

4.474 4.091

66 65

                                                                              
R$ 1.451 1.224

                                                                         

43 44

R$ 3.868 R$ 3.956

956 936

42,81% 47,22%

23 20

2018 2017

398 254

22,58% 27,01%

1.818 1.788

373 384
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Receitas Totais 100% 100%

a. Recursos governamentais (subvenções) 0,00% 0,00%

b. Doações de pessoas jurídicas 0,00% 0,00%

c. Doações de pessoas físicas 0,00% 0,00%

d. Contribuições 0,00% 0,00%

e. Patrocínios 0,00% 0,00%

f. Cooperação internacional 0,00% 0,00%

g. Prestação de serviços e/ou venda de produtos 96,08% 96,09%

h. Outras receitas 3,92% 3,91%

Despesas Totais 100% 100%

a. Projetos, programas e ações sociais (excluindo pessoal) 0,41% 0,54%

b. Pessoal (salários + benefícios + encargos) 58,11% 53,22%

c. Despesas diversas (somatório das despesas abaixo) 41,48% 46,24%

    Operacionais 14,08% 12,72%

    Impostos e taxas 0,21% 0,27%

    Financeiras 8,02% 4,60%

    Capital (máquinas + instalações + equipamentos) 12,66% 22,55%

    Outras (que devem ser discriminadas conforme relevância) 6,51% 6,09%

a. Alimentação 0,16% 0,23% 491.546

b. Educação 0,86% 0,62% 2.640.742

c. Capacitação e desenvolvimento profissional 0,26% 0,43% 808.834

d. Creche ou auxílio-creche 0,00% 0,00% 0

e. Saúde 0,04% 0,05% 126.727

f. Segurança e medicina no trabalho 0,02% 0,04% 74.019

g. Transporte 0,10% 0,08% 320.184

h. Bolsas/estágios 0,01% 0,11% 38.040

i. Outros 0,12% 0,08% 364.351

Total - Indicadores sociais internos 1,58% 1,63% 4.864.443

0,67% 0,53% R$ 2.059.431

10.068

                   

             11.578 

0,00% 0,00% R$ 0

0

0,00% 0,00% R$ 0

0

0,00% 0,00% R$ 0

                     -   

0,00% 0,00% R$ 0

                   23.648 348.143

                 

             27.195 

Valores totais 0,67% 1,03% R$ 2.059.431

6 - Outros indicadores Metas 2019

Nº total de alunos(as) 17.164

Nº de alunos(as) com bolsas integrais 1.662

Valor total das bolsas integrais R$ 34.405.586

Nº de alunos(as) com bolsas parciais 2.194

Valor total das bolsas parciais R$ 6.408.117

Nº de alunos(as) com bolsas de Iniciação Científica e de Pesquisa 152

Valor total das bolsas de Iniciação Científica e de Pesquisa R$ 285.430

Balanço Social / 2018

R$ 5.572.275 R$ 5.309.580

132 221

R$ 29.917.901 R$ 26.975.289

1.908 1.094

14.925 14.966

1.445 2.060

R$ 248.200 R$ 442.000

R$ 1.482.652 R$ 1.482.652

2018 2017

e.Outros - Saúde - Atendimento em Clínicas R$ 0 R$ 0

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

d. Empreendedorismo/apoio e capacitação R$ 0 R$ 0

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

c. Educação popular/alfabetização de jovens e adultos(as) R$ 0 R$ 0

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

%      sobre receita Metas 2019
Valor (em reais) Valor (em reais)

4.229.951 4.107.260

b. Assistencia Social - Projetos Comunitarios R$ 0 R$ 0

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

a. Assistência jurídica R$ 1.790.809 R$ 1.329.817

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

64.365 100.264

703.334 1.070.666

0 0

5 - Projetos, ações e contribuições para a sociedade

    

(Ações e 

programas aqui listados são exemplos, ver instrução)

2018
%      sobre receita

2017

278.421 191.327

33.078 275.909

316.827 206.394

427.431 569.119

2.296.297 1.568.966

% sobre receita Metas 2019
Valor (em reais) Valor (em reais)

110.197 124.615

26.336.633 48.610.557

29.304.706 27.430.492

428.346 588.864

13.549.946 13.130.083

4 - Indicadores sociais                                     
2018

% sobre receita
2017

120.926.177 114.736.560

86.315.990 99.676.925

208.099.849 215.582.792

857.682 1.169.307

16.696.360 9.916.929

0 0

0 0

0 0

3 - Aplicação dos recursos
2018 2017

Valor (em reais) Valor (em reais)

257.849.219 241.425.339

10.517.285 9.825.300

1 - Identificação

ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Natureza jurídica:[ X ] associação  [  ] fundação  [  ] sociedade       sem fins lucrativos?[ X ] sim [  ] não       Isenta da cota patronal do INSS?[ X ]sim [  ] não

Possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS)? [ X ] sim  [  ] não          Possui registro no: [ X ] CNAS  [  ] CEAS   [  ] CMAS

0

De utilidade pública? [  ] não     Se sim, [ X  ] federal   [ X ] estadual   [ X ] municipal           Classificada como OSCIP (lei 9790/99)? [  ] sim   [ X ] não

2 - Origem dos recursos

500 5.310

2018 2017
Valor (em reais) Valor (em reais)

0

268.367.004 251.255.949

0 0
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